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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Evropskou sociální chartu, obzvláště na články 16, 30 a 31 této charty,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její články 15, 21, 31, 34
a 36,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. října 2005 o ženách a chudobě v Evropské unii1,

–  s ohledem na závěry Rady o Evropském paktu pro rovnost žen a mužů na období let 
2020–20202,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. května 2009 o aktivním začleňování osob 
vyloučených z trhu práce3,

– s ohledem na strategii pro rovnost žen a mužů 2010–20154,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. června 2010 o genderových aspektech poklesu 
hospodářství a finanční krize5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 k budoucnosti sociálních služeb 
obecného zájmu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. října 2010 o ženách zaměstnaných za nejistých 
pracovních podmínek7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. března 2011 o podobě ženské chudoby v Evropské 
unii8,

– s ohledem na publikaci EUROSTATU z roku 2010 nazvanou „Boj proti chudobě
a sociálnímu vyloučení – statistický portrét Evropské unie 2010“ (Combating poverty and 
social exclusion – a statistical portrait of the European Union 2010),

A. vzhledem k tomu, že extrémní chudoba je porušením základních práv a hrubým zásahem 
do lidské důstojnosti žen, mužů a dětí;

B. vzhledem k tomu, že úspěšného snižování chudoby ve společnostech chudých regionů lze 
dosáhnout zejména aktivním zapojováním chudých žen a dívek do procesu rozvoje;

                                               
1 Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 Závěry Rady ze dne 7. března 2011, Brusel.
3 P6_TA(2009)0371.
4 KOM (2010) 491 v konečném znění.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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C. vzhledem k tomu, že ženy s postižením se ocitají v sociálně zranitelných situacích, z nichž 
není úniku, a jsou vystaveny vážným rizikům diskriminace, chudoby a sociálního 
vyloučení;

D. vzhledem k tomu, že chudoba má na ženy a dívky jiný dopad než na muže a chlapce, 
protože chudé ženy a dívky mají obtížnější přístup k náležitým sociálním službám
a příjmům;

E. vzhledem k tomu, že posilování postavení žen, kterého lze dosáhnout tak, že se zlepší 
jejich životní podmínky a je jim poskytnuta možnost aktivně se podílet na sociálním
a hospodářském životě země, má klíčový význam pro dlouhodobý udržitelný rozvoj a boj 
proti chudobě;

F. vzhledem k tomu, že platforma nebere v úvahu genderové zvláštnosti žen a mužů a že 
není věnována dostatečná pozornost feminizaci chudoby;

G. vzhledem k tomu, že chudoba a sociální vyloučení narušují lidskou důstojnost a porušují 
základní lidská práva, přičemž klíčovým cílem systémů podpory příjmů je vymýtit 
chudobu občanů a umožnit jim důstojný život, což je obzvláště důležité v případě žen, 
protože ty bývají chudobou postiženy ve větším měřítku;

H. vzhledem k tomu, že rozvojové země s menšími nerovnostmi v postavení mužů a žen se 
obvykle vyznačují nižší mírou chudoby;

I. vzhledem k tomu, že rozdíly v celoživotním výdělku mužů a žen znamenají, že ženy 
budou mít nižší důchody a že jsou v důsledku toho více než muži postiženy trvalou
a extrémní chudobou: chudobou je ohroženo 22 % žen nad 65 let ve srovnání s 16 % 
mužů;

J. vzhledem k tomu, že v posledních 10 letech se počet žen žijících v chudobě zvýšil 
neúměrně vůči počtu mužů;

1. žádá, aby Komise či Eurostat vypracovaly úplný srovnávací přehled o chudobě
a sociálním vyloučení a aby doplnily statistiky o kvalitativní a participativní přístup 
uplatňující dělení podle pohlaví a věku s cílem upozornit na problém chudoby mezi 
staršími ženami; doufá, že jakmile bude Institut pro rovnost mužů a žen plně funkční, 
bude přispívat k řešení problému spočívajícího v nedostatečnosti systematických
a srovnávacích údajů rozlišených pomocí kritéria pohlaví;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření na prevenci feminizace chudoby
a podporovaly zaměstnanost a podnikání žen, odstraňovaly rozdíly ve výdělku
a usnadňovaly slaďování pracovních a rodinných povinností tak, že zajistí rozvoj zařízení 
péče o děti a systému péče o závislé osoby a budou podporovat rovnocenné čerpání 
rodičovské dovolené pro ženy i muže a pružné pracovní režimy;

3. trvá na tom, že sociální politiky vymezené v rámci platformy by se měly provádět spolu
s antidiskriminačními politikami, protože kořeny chudoby často spočívají v omezení 
příležitostí;
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4. důrazně kritizuje skutečnost, že genderový aspekt chudoby a sociálního vyloučení je
v Evropské platformě pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení navržené Komisí 
zcela opomíjen;

5. zdůrazňuje, že ženy ve venkovských oblastech často nejsou považovány za pracovní sílu, 
ačkoli je jejich přínos ke každodenní zemědělské práci stejně důležitý jako přínos mužů,
a jsou tudíž sociálně vyloučeny, pokud jde o jejich zaměstnanecká práva, a vystaveny 
riziku chudoby;

6. vyzývá Komisi, aby specifikovala obecné zásady pro definování „koše základního zboží
a služeb“ s cílem zviditelnit chudobu a diskriminaci na základě pohlaví, věku či sociálního 
původu;

7. vyzývá Komisi, aby zohlednila doporučení 92/441/EHS1 a v něm uvedené uznání 
„základního práva člověka na dostatečné prostředky a sociální pomoc, aby mohl žít 
způsobem slučitelným s lidskou důstojností“, přičemž připomíná, že pro ženy je to 
zásadní otázka, a zdůrazňuje, že hlavním cílem systémů podpory příjmů by mělo být 
vymýtit chudobu občanů a umožnit jim důstojný život, což zahrnuje invalidní a starobní 
důchody, které takový důstojný život zaručují; vzhledem k tomuto cíli doporučuje, aby 
Komise vypracovala společnou metodu výpočtu minimálních životních nákladů 
(„spotřebního koše“ zboží a služeb), a umožnila tak vytvořit srovnatelná měřítka úrovně 
chudoby a určit prostředky sociální intervence, včetně systému minimálního příjmu;

8. naléhavě vyzývá k nepřetržité podpoře Evropského programu potravinové pomoci pro 
nejchudší osoby jako jednoho z prvků ambiciózní integrované politiky pro boj proti 
chudobě s ohledem na to, že ženy jsou často prvními oběťmi nedostatku potravin;

9. žádá, aby byla zvláštní pozornost věnována vztahům mezi rodiči a dětmi, například 
prostřednictvím programů, které obsahují konkrétní opatření speciálně uzpůsobená 
vnitrostátním potřebám, a jejichž cílem je poskytovat maximální a optimální pomoc 
rodičům nebo opatrovníkům pověřeným rodičovskou péčí, s cílem zabránit umisťování 
dětí do sociálních ústavů, které je v konečném důsledku spojeno s velkou chudobou, nebo 
zajistit, aby tato opatření byla považována za krajní řešení;

10. vyzývá členské státy, aby zajistily přiměřenou podporu rodičům samoživitelům, jelikož 
jsou ve srovnání s rodinami, ve kterých mají příjmy oba rodiče, vystaveni většímu riziku 
chudoby; v tomto ohledu vyzývá rovněž členské státy, aby zajistily podporu rodičů-
samoživitelů tak, že zřídí dostatečný počet zařízení péče o děti a usnadní rodinám 
samoživitelů přístup k těmto zařízením;

11. vyzývá členské státy, aby poskytovaly přiměřené sociální dávky ženám a mužům, kteří se
starají o starší, nemocné nebo postižené příbuzné, a dodává, že by Komise měla 
pokračovat v přidělování finančních prostředků, kterých mohou využívat organizace 
občanské společnosti k boji proti chudobě žen a ke zmírňování jejích dopadů;

12. zdůrazňuje, že všeobecný přístup k cenově dostupným, kvalitním podpůrným službám, 

                                               
1 Doporučení Rady ze dne 24. června 1992 o společných kritériích, pokud jde o dostatečné prostředky a sociální 
pomoc v systémech sociální ochrany (Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 46 ).
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jako jsou například zařízení péče o děti, je důležitý pro dosažení rovné účasti žen a mužů 
na trhu práce i jako prostředek k prevenci a snižování chudoby;

13. vyzývá Komisi, aby zvážila vytvoření souboru rámcových pokynů a zásad s cílem zajistit 
přiměřený a udržitelný režim penzijního zabezpečení, aby bylo možné účinně bojovat 
proti riziku chudoby, kterému ženy čelí v důsledku nejistých pracovních podmínek, 
nízkého počtu pracovních příležitostí a nízkého platového ohodnocení; upozorňuje, že je 
důležité zajistit, aby bylo možné lépe sladit sociální zabezpečení s individuální a rodinnou 
situací, a současně zvýšit hodnotu přikládanou mateřství a poskytování péče;

14. vyzývá členské státy a Komisi, aby věnovaly zvláštní pozornost problému chudoby mezi 
staršími ženami plynoucí ze skutečnosti, že ženy dostávají nižší důchody, což je také 
důsledkem období nezaměstnanosti, kterým ženy v průběhu života musí čelit, aby mohly 
pečovat o své děti a jiné závislé členy rodiny;

15. vybízí Komisi a členské státy, aby v zájmu vymýcení chudoby a boje proti sociálnímu 
vyloučení učinily genderové hledisko klíčovým prvkem všech společných politik
a vnitrostátních programů; dále se domnívá, že by členské státy měly zohlednit genderové 
hledisko v rámci svých plánů na zotavení ekonomiky po hospodářském poklesu;

16. žádá, aby bylo v rámci pololetního kulatého stolu ministrů konaného u příležitosti 17. 
října – Mezinárodního dne OSN za odstranění chudoby – provedeno hodnocení 
zohledňující dotčené občany a sdružení poskytující pomoc sociálně nejslabším osobám, 
jež vezme v úvahu genderové zvláštnosti žen a mužů, přičemž jako referenční bod by měli 
sloužit ti nejchudší z nich;

17. zastává názor, že dobrovolnická práce může hrát velmi důležitou úlohu v boji proti 
chudobě, sociálnímu vyloučení a nerovnosti mužů a žen; poukazuje na to, že rok 2011 byl 
vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, a naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zintenzívnily výměnu osvědčených postupů a přijaly účinná opatření na podporu 
dobrovolnické práce a rozšíření jejího rozsahu;

18. navrhuje, aby byla věnována zvláštní pozornost konkrétní situaci a potřebám sociálně 
zranitelných skupin žen vystavených riziku chudoby (starší ženy, ženy s postižením, ženy 
žijící ve venkovských oblastech, migrantky, oběti násilí a obchodu s lidmi) a aby byla 
rozvíjena konkrétní politická opatření zohledňující genderové hledisko;

19. navrhuje, aby kroky navržené v platformě počítaly s důsledky vícenásobné diskriminace
a aby se uplatňovala strategická opatření po vzoru opatření, jež jsou v současnosti 
zaváděna například ve španělských a rumunských právních předpisech, a zejména aby se 
vypracovala koncepce začleňování hlediska rovnosti mužů a žen s cílem bojovat
s vícenásobnou diskriminací;

20. žádá svého předsedu, aby požádal Agenturu pro základní práva ve spolupráci
s Evropským institutem pro rovnost mužů a žen o vypracování studie o účinném přístupu 
nejchudších osob ke všem základním právům a o diskriminaci, jíž jsou tyto osoby 
vystaveny, a aby do vypracování této studie zapojil také organizace, v jejichž rámci se 
sociálně vyloučené osoby mohou svobodně vyjadřovat.
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