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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:

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu, najmä jej články 16, 30 a 31,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 15, 21, 31, 34 
a 36,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o ženách a chudobe v Európskej únii1,

–  so zreteľom na závery Rady o Európskom pakte pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 
2011 – 20202,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených 
z trhu práce3,

– so zreteľom na stratégiu v oblasti rovnosti žien a mužov na obdobie rokov 2010 – 20154,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o rodových aspektoch hospodárskeho 
poklesu a finančnej krízy5,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 5. júla 2011 o Zelenej knihe o verejnoprospešných 
službách6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. októbra 2010 o otázke žien na neistých pracovných 
miestach7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o podobe chudoby žien8,

– so zreteľom na publikáciu Eurostatu z roku 2010 s názvom Boj proti chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu – štatistický portrét Európskej únie 2010,

A. keďže extrémna chudoba porušuje základné práva a vážnym spôsobom ohrozuje ľudskú 
dôstojnosť žien, mužov a detí;

B. keďže úspech znižovania miery chudoby v spoločenstvách v chudobných regiónoch sa 
značne zvyšuje aktívnym zapojením chudobných žien a dievčat do rozvojového procesu;

C. keďže ženy so zdravotným postihnutím často uviaznu v situácii, kde sú sociálne 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 závery Rady zo 7. marca 2011 prijaté v Bruseli.
3 P6_TA(2009)0371.
4 KOM(2010)0491 v konečnom znení.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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zraniteľné a vystavené vážnym rizikám diskriminácie, chudoby a sociálneho vylúčenia;

D. keďže chudoba vplýva rozlične na chudobné ženy a mužov, chlapcov a dievčatá, pretože 
chudobné ženy a dievčatá často ťažšie získavajú prístup k vhodným sociálnym službám a 
príjmu;

E. keďže posilnenie postavenia žien zlepšením ich životných podmienok a umožnením 
aktívne sa podieľať na sociálnom a hospodárskom živote krajiny má zásadný význam pre 
dlhodobý udržateľný rozvoj a riešenie chudoby;

F. keďže platforma nezohľadňuje osobitné rodové aspekty žien a mužov a feminizácii 
chudoby sa nevenuje dostatočná pozornosť;

G. keďže chudoba a sociálne vylúčenie narúšajú ľudskú dôstojnosť a základné ľudské práva, 
pričom kľúčovým cieľom systémov podpory príjmov je odstrániť chudobu občanov a 
umožniť im žiť dôstojný život, čo je obzvlášť dôležité v prípade žien, keďže práve tie 
bývajú viac ovplyvnené chudobou;

H. keďže rozvojové krajiny s menšou rodovou nerovnosťou obyčajne majú nižšiu mieru 
chudoby;

I. keďže rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, čo sa týka celoživotného zárobku, 
znamenajú, že ženy budú mať nižšie dôchodky, a keďže v dôsledku toho sú ženy v 
porovnaní s mužmi viac ohrozené trvalou a extrémnou chudobou: chudoba ohrozuje 22 % 
žien nad 65 rokov v porovnaní so 16 % mužov;

J. keďže navyše v posledných desiatich rokoch počet chudobných žien vzrástol nepomerne 
k počtu mužov;

1. žiada, aby Komisia/Eurostat uskutočnili komplexnú analýzu chudoby a sociálneho 
vylúčenia a zostavili štatistické údaje prostredníctvom kvalitatívneho a participatívneho 
prístupu s rozčlenením podľa pohlavia a veku s cieľom zdôrazniť problém chudoby 
starších žien; vyslovuje želanie, aby Inštitút pre rodovú rovnosť hneď, ako bude plne 
funkčný, prispel k vyriešeniu problému neprimeranosti systematických a komparatívnych 
údajov rozčlenených podľa pohlaví;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijímali opatrenia na prevenciu feminizácie chudoby 
podporou zamestnanosti a podnikania žien, bojom proti rozdielom v odmeňovaní žien a 
mužov, uľahčením zosúladenia pracovných a rodinných povinností prostredníctvom 
rozvoja zariadení starostlivosti o deti, systému starostlivosti o závislé osoby, rovnakej 
dĺžky rodičovskej dovolenky a podporou pružných pracovných podmienok;

3. trvá na tom, že sociálne politiky uvedené v platforme by sa mali realizovať spolu s 
antidiskriminačnými politikami, pretože v prípade mnohých osôb spočívajú dôvody 
chudoby v obmedzení príležitostí;

4. dôrazne kritizuje skutočnosť, že rodový aspekt chudoby a sociálneho vylúčenia sa v 
Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktorú vypracovala Komisia, 
úplne ignoruje;
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5. zdôrazňuje, že ženy vo vidieckych oblastiach často nie sú považované za pracovnú silu, aj 
keď ich prínos ku každodenným poľnohospodárskym činnostiam je rovnako dôležitý ako 
prínos mužov a sú sociálne vylúčené z hľadiska ich zamestnaneckých práv a vystavené 
riziku chudoby;

6. vyzýva Komisiu, aby vyjasnila spoločné zásady vymedzenia „koša základných tovarov 
a služieb“ s cieľom poskytnúť predstavu o chudobe a diskriminácii na základe pohlavia, 
veku alebo sociálneho pôvodu;

7. vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala odporúčanie 92/441/EHS1 a v ňom uvedené uznanie 
„základného práva človeka na dostatočné prostriedky a sociálnu pomoc, aby mu bolo 
umožnené žiť dôstojne“, pričom pripomína, že pre ženy je to životne dôležitá otázka, a 
zdôrazňuje, že kľúčovým cieľom systémov podpory príjmov by malo byť odstrániť 
chudobu občanov a umožniť im dôstojný život, čo zahŕňa aj invalidné a starobné 
dôchodky, ktoré zaisťujú takýto dôstojný život; vzhľadom na tento cieľ odporúča, aby 
Komisia vypracovala spoločnú metódu výpočtu životného minima z hľadiska nákladov na 
živobytie („nákupný kôš“ tovaru a služieb) a umožnila tak získať porovnateľné údaje 
o miere chudoby a určiť prostriedky sociálnej intervencie vrátane systému minimálneho 
príjmu;

8. naliehavo žiada, aby sa naďalej uplatňoval európsky program potravinovej pomoci pre 
najviac odkázané osoby ako jeden z prvkov ambicióznej integrovanej politiky na boj proti 
chudobe, s ohľadom na to, že ženy sú často prvými obeťami potravinovej núdze;

9. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala vzťahom medzi rodičmi a deťmi, napríklad 
prostredníctvom programov obsahujúcich konkrétne opatrenia špecificky prispôsobené 
vnútroštátnym požiadavkám so snahou poskytnúť maximálnu a optimálnu pomoc rodičom 
alebo opatrovateľom v plnení ich rodičovských povinností, s cieľom vyhnúť sa 
umiestňovaniu detí do sociálnych zariadení v dôsledku veľkej chudoby alebo zaistiť, aby 
sa toto opatrenie považovalo za úplne poslednú možnosť;

10. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili primeranú podporu samostatne vychovávajúcim 
rodičom, keďže sú vystavení oveľa väčšiemu riziku chudoby v porovnaní s rodinami, v 
ktorých obaja rodičia majú príjem; v tomto ohľade taktiež vyzýva členské štáty, aby 
zaistili podporu pre samostatne vychovávajúcich rodičov zriadením dostatočného počtu 
zariadení starostlivosti o deti a uľahčením prístupu rodín s jedným rodičom k týmto 
zariadeniam;

11. vyzýva členské štáty, aby poskytovali primerané sociálne výhody ženám a mužom, ktorí 
sa starajú o starých, chorých alebo telesne postihnutých príbuzných, a Komisiu, aby 
zachovala finančné príspevky, ktoré môžu využívať organizácie občianskej spoločnosti na 
boj proti účinkom chudoby žien a ich obmedzenie;

12. zdôrazňuje, že univerzálny prístup a dostupné podporné služby vysokej kvality, napríklad 
zariadenia starostlivosti o deti, sú dôležité pre rovnakú účasť žien a mužov na trhu práce a 
ako prostriedok prevencie a znižovania chudoby;

                                               
1 Odporúčanie Rady z 24. júna 1992 o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných prostriedkov a sociálnej 
pomoci v systémoch sociálnej ochrany (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 4).



PE467.285v02-00 6/7 AD\875758SK.doc

SK

13. vyzýva Komisiu, aby uvažovala o súbore rámcových usmernení a zásad s cieľom zaistiť 
primeraný a udržateľný dôchodkový systém, aby tak bolo možné účinne bojovať proti 
riziku chudoby, ktorému sú vystavené ženy v dôsledku neistého zamestnania, nízkeho 
počtu pracovných príležitostí a nízkeho odmeňovania; poznamenáva, že je potrebné 
zabezpečiť, aby sociálne opatrenia bolo možné lepšie zosúladiť s individuálnou 
a rodinnou situáciou a zároveň zvýšiť hodnotu prikladanú materstvu a poskytovaniu 
starostlivosti;

14. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby venovali osobitnú pozornosť problému chudoby 
medzi staršími ženami v dôsledku skutočnosti, že dostávajú nižšie dôchodky, čo je tiež 
následkom období nezamestnanosti počas ich života, počas ktorých sa starajú o svoje deti 
a ostatných závislých rodinných príslušníkov;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali rodovo špecifické hľadisko ako kľúčový prvok 
všetkých spoločných politík a národných programov na odstraňovanie chudoby a boj proti 
sociálnemu vylúčeniu; ďalej sa domnieva, že okrem toho by členské štáty mali brať ohľad 
na rodovú dimenziu aj vo svojich plánoch oživenia po recesii;

16. žiada, aby hodnotenie počas polročného rokovania ministrov za okrúhlym stolom, ktoré sa 
uskutoční 17. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby, 
zahŕňalo postihnutých občanov a združenia, ktoré pomáhajú ľuďom v najväčšej núdzi, a 
to z rodového hľadiska, pričom referenčnou skupinou budú tí najchudobnejších z nich;

17. zastáva názor, že dobrovoľnícka práca môže mať veľmi dôležitú úlohu v boji proti 
chudobe, sociálnemu vylúčeniu a rodovej nerovnosti; poukazuje na to, že rok 2011 bol 
vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníckej práce, a naliehavo žiada členské štáty, aby 
urýchlili výmenu osvedčených postupov a prijali účinné opatrenia na podporu 
dobrovoľníckej práce a rozšírenie jej rozsahu;

18. navrhuje, aby sa venovala osobitná pozornosť špecifickým situáciám a potrebám 
zraniteľných skupín žien (staršie ženy, ženy s telesným postihnutím, ženy vo vidieckych 
oblastiach, migrantky, obete násilia a obchodovania s ľuďmi), ktoré sú vystavené riziku 
chudoby, a aby sa v tejto oblasti vypracovali špecifické opatrenia rodovej politiky;

19. navrhuje, aby kroky predložené v platforme počítali s dôsledkami viacnásobnej 
diskriminácie a aby zavádzali opatrenia orientované na politiku, aké sú v súčasnosti 
stanovené napríklad v španielskych a rumunských právnych predpisoch, a najmä aby sa 
vypracovala koncepcia uplatňovania rodového hľadiska s cieľom reagovať na 
viacnásobnú diskrimináciu;

20. žiada svojho predsedu, aby požiadal Agentúru pre základné práva v spolupráci s 
Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť o uskutočnenie štúdie o skutočnom prístupe 
najchudobnejších ľudí ku všetkým základným právam a o diskriminácii, s ktorou sa 
stretávajú, so zapojením organizácií, v ktorých sa ľudia nachádzajúci sa v situácii 
sociálneho vylúčenia môžu vyjadrovať slobodne.
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