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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:

– ob upoštevanju Evropske socialne listine, zlasti njenih členov 16, 30 in 31,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 15, 21, 
31, 34 in 36,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. oktobra 2005 o ženskah in revščini v Evropski 
uniji1,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Evropskem paktu za enakost spolov za obdobje 2011–
20202,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela3,

– ob upoštevanju strategije za enakost med moškimi in ženskami 2010 – 20154,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o vidikih enakosti spolov pri 
gospodarskem nazadovanju in finančni krizi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o prihodnosti socialnih storitev 
splošnega pomena6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. oktobra 2010 o negotovem položaju delavk7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pojavni obliki revščine žensk8,

– ob upoštevanju izdaje urada EUROSTAT iz leta 2010 „Boj proti revščini in socialni 
izključenosti – statistični portret Evropske unije 2010“,

A. ker skrajna revščina pomeni kršitev temeljnih pravic in hudo kršitev človeškega 
dostojanstva žensk, moških in otrok,

B. ker k uspešnemu zmanjševanju revščine v družbah revnih regij bistveno prispeva dejavna 
udeležba revnih žensk in deklet v razvojnem procesu,

C. ker so invalidne ženske ujete v socialno občutljive razmere ter izpostavljene resnim 

                                               
1 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 130.
2 Sklepi Sveta iz Bruslja z dne 7. marca 2011.
3 P6_TA(2009)0371.
4 KOM(2010)0491 konč.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365
8 P7_TA(2011)0086
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tveganjem diskriminacije, revščine in socialne izključenosti,

D. ker revščina drugače vpliva na revne ženske in moške ter dečke in dekleta, saj se revne 
ženske in dekleta pogosteje srečujejo s težavami pri dostopu do primernih socialnih 
storitev in dohodka,

E. ker je krepitev vloge žensk z izboljšanjem njihovih življenjskih pogojev in omogočanjem 
njihove dejavne udeležbe v socialnem in gospodarskem življenju države ključna za 
dolgoročno trajnosten razvoj in odpravo revščine,

F. ker platforma ne upošteva posebnih, s spolom povezanih dejavnikov žensk in moških, 
poleg tega pa ne posveča dovolj pozornosti feminizaciji revščine,

G. ker revščina in socialna izključenost kršita človekovo dostojanstvo in temeljne človekove 
pravice, medtem ko je temeljni cilj sistemov dohodkovne podpore rešiti ljudi iz revščine 
in jim omogočiti dostojno življenje, kar je zlasti pomembno za ženske, saj jih revščina 
bolj prizadene,

H. ker imajo države v razvoju z manjšo neenakostjo med spoloma pogosto nižjo stopnjo 
revščine,

I. ker učinek razlike v plači med spoloma na zaslužek v celotni življenjski dobi nakazuje, da 
bodo imele ženske nižje pokojnine, in ker so zato ženske bolj izpostavljene dolgotrajni in 
skrajni revščini kot moški: tveganju revščine je izpostavljenih 22 % žensk, starih 65 let ali 
več, v primerjavi s 16 % moških,

J. ker se je v zadnjih desetih letih število žensk, ki živijo v revščini, nesorazmerno povečalo 
v primerjavi s številom revnih moških,

1. poziva Komisijo/Eurostat, naj pripravi popoln pregled stanja o revščini in socialni 
izključenosti ter dopolni statistične podatke s kvalitativnim in participativnim pristopom 
glede na spol in starost, da se izpostavi problem revščine med starejšimi ženskami; upa, da 
bo inštitut za enakost spolov, takoj ko bo v celoti začel delovati, prispeval k odpravi 
težave v zvezi z neustreznimi sistematičnimi in primerjalnimi podatki, razčlenjenimi po 
spolu;

2. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje feminizacije 
revščine, in sicer s spodbujanjem zaposlovanja žensk in njihovega podjetništva, bojem 
proti razlikam v plačilu med ženskami in moškimi ter olajševanjem usklajevanja delovnih 
in družinskih obveznosti z razvojem storitev otroškega varstva in sistema storitev za 
vzdrževane osebe, zagotavljanjem enakopravnega deleža starševskega dopusta in 
spodbujanjem prožnih oblik dela;

3. vztraja, da je treba socialne politike, opredeljene v platformi, izvajati vzporedno s 
politikami boja proti diskriminaciji, saj je pri številnih posameznikih vzrok revščine 
pogosto mogoče najti v omejenih priložnostih;

4. odločno graja dejstvo, da Evropska platforma Komisije proti revščini in socialni 
izključenosti povsem zanemarja vidik spola v zvezi z revščino in socialno izključenostjo;
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5. poudarja, da ženske na podeželskih območjih pogosto niso obravnavane kot delovna sila, 
čeprav je njihov prispevek k vsakodnevnemu delu v kmetijstvu enako pomemben kot 
prispevek moških, zaradi česar so socialno izključene iz pravic iz delovnega razmerja in 
dovzetne za revščino;

6. poziva Komisijo, naj pojasni skupna načela opredelitve „košarice osnovnih življenjskih 
potrebščin in storitev“ za prikaz revščine in diskriminacije na podlagi spola, starosti ali 
socialnega izvora;

7. poziva Komisijo, naj upošteva Priporočilo št. 92/441/EGS1 in v njem izraženo potrditev 
„osnovne pravice osebe do zadostnih sredstev in socialne pomoči, da lahko živi človeka 
dostojno življenje“, in opozarja, da je to bistvenega pomena za ženske, ter poudarja, da 
mora biti temeljni cilj sistemov dohodkovne podpore reševanje ljudi iz revščine in 
omogočanje njihovega dostojnega življenja, kar vključuje invalidske in starostne 
pokojnine; ob upoštevanju tega cilja priporoča, da Komisija oblikuje skupno metodo za 
izračun praga preživetja v smislu življenjskih stroškov („nakupovalna košarica“ blaga in 
storitev), da bi se lahko oprli na primerjalne meritve stopenj revščine in določili način 
socialnega ukrepanja, vključno s shemo minimalnega dohodka;

8. poziva k stalnemu izvajanju evropskega programa pomoči v hrani najbolj prikrajšanim 
osebam, ki je eden od elementov ambiciozne celovite politike, namenjene odpravljanju 
revščine, pri čemer je treba upoštevati, da so ženske pogosto prve žrtve pomanjkanja 
hrane;

9. zahteva, naj se odnosom med starši in otroki nameni posebna pozornost, na primer s 
programi konkretnih ukrepov, posebej prilagojenih nacionalnim potrebam, da se omogoči 
največja in kar najboljša pomoč staršem ali skrbnikom pri izpolnjevanju njihovih 
starševskih dolžnosti, da bi preprečili nameščanje otrok v socialne ustanove zaradi velike 
revščine oziroma da bi zagotovili, da se tak ukrep uporabi le v skrajni sili;

10. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno pomoč za samohranilce, saj so izpostavljeni 
veliko večjemu tveganju revščine kot družine, v katerih oba starša prejemata dohodek; v 
zvezi s tem poziva države članice, naj zagotovijo pomoč za samohranilce tudi tako, da 
ustanovijo dovolj ustanov za otroško varstvo in olajšajo dostop enostarševskih družin do 
njih;

11. poziva države članice, naj zagotovijo ustrezno socialno varstvo za ženske in moške, ki 
skrbijo za ostarele, bolne ali invalidne sorodnike, ter Komisijo, naj ohrani finančna 
sredstva, ki jih lahko porabijo organizacije civilne družbe za boj proti revščini žensk in za 
omilitev njenih učinkov;

12. poudarja, da sta splošen dostop do visokokakovostnih pomožnih storitev, npr. varstva 
otrok, in njihova cenovna dostopnost pomembna za enako sodelovanje žensk in moških na 
trgu dela ter kot sredstvo za preprečevanje in zmanjševanje revščine;

13. poziva Komisijo, naj oblikuje niz okvirnih smernic in načel za zagotovitev ustreznih in 

                                               
1 Priporočilo Sveta z dne 24. junija 1992 o skupnih merilih v zvezi z zadostnimi sredstvi in socialno pomočjo v 
sistemih socialne zaščite (UL L 245, 26.08.1992, str. 46 ).
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trajnostnih pokojninskih načrtov, da bi se lahko uspešno borili proti tveganju revščine, s 
katerim se srečujejo ženske zaradi negotove in nestalne zaposlitve ter nizkih plač; 
opozarja na potrebo po večji prilagodljivosti socialnega varstva osebnim in družinskim 
razmeram ob povečanju vrednosti materinstva in zagotavljanja oskrbe;

14. poziva države članice in Komisijo, naj posebno pozornost namenijo problematiki revščine 
med starejšimi ženskami, ki prejemajo nižje pokojnine, med drugim zaradi obdobij 
nezaposlenosti v svojem življenju, ko so morale skrbeti za otroke in druge vzdrževane 
družinske člane;

15. poziva Komisijo in države članice, naj upoštevajo vidik spolov kot ključno sestavino vseh 
skupnih politik in nacionalnih programov za izkoreninjenje revščine in boj proti socialni 
izključenosti; poleg tega meni, da bi države članice v svojih načrtih za okrevanje po 
recesiji morale upoštevati razsežnost spolov;

16. zahteva, naj se na polletni ministrski okrogli mizi 17. oktobra – na Mednarodni dan boja 
proti revščini – pripravi ocena z vidika spola skupaj z zadevnimi državljani in združenji, 
ki pomagajo najbolj prikrajšanim,, pri čemer naj se kot referenca upoštevajo najbolj revni;

17. meni, da ima lahko prostovoljno delo zelo pomembno vlogo pri preprečevanju revščine, 
socialne izključenosti in neenakosti med spoloma; poudarja, da je bilo leto 2011 določeno 
za evropsko leto prostovoljstva, in poziva države članice, naj pospešijo izmenjavo dobre 
prakse in sprejmejo učinkovite ukrepe v podporo prostovoljnemu delu in za razširitev 
njegovega obsega;

18. meni, da je treba posebno pozornost nameniti specifičnim razmeram in potrebam ranljivih 
skupin žensk (starejših, invalidnih, prebivalk podeželskih območij, migrantk, žrtev nasilja 
in trgovine z ljudmi), ki jih ogroža revščina, in razviti ukrepe politike, vezane na spol;

19. meni, da bi morale dejavnosti, predlagane v platformi, upoštevati posledice večvrstne 
diskriminacije in uvesti politično usmerjene ukrepe, kot jih na primer predvidevata 
španska in romunska zakonodaja, ter da je treba razviti zlasti pojem vključevanja načela 
enakosti spolov, da bi lahko obvladali večvrstno diskriminacijo;

20. naroči svojemu predsedniku, naj Agencijo za temeljne pravice v sodelovanju z 
Evropskim inštitutom za enakost spolov zaprosi za študijo o dejanskem dostopu 
najrevnejših do vseh temeljnih pravic in o diskriminaciji, katere žrtve so, k temu pa naj 
pritegne organizacije, v katerih se socialno izključene osebe svobodno izražajo.
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