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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта, и по-специално 
членове 16, 30 и 31 от нея,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално членове 15, 21, 31, 34 и 36 от нея,

– като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2005 г. относно жените и 
бедността в Европейския съюз1,

А. като има предвид, че крайната бедност представлява нарушение на основните 
права и сериозно накърнява човешкото достойнство на мъжете и жените;

Б. като има предвид, че платформата не взема под внимание аспектите, основани 
на различията между жените и мъжете;

1. призовава Съюзът да изготви таблица с пълен набор от показатели за бедността 
и социалното изключване и статистическите данни да се въвеждат чрез 
използването на качествен и приобщаващ подход, при който се вземат предвид 
въпросите, свързани с пола;

2. приканва Комисията да уточни общите принципи, свързани с определението за 
„кошница от основни стоки и услуги“, за гарантиране на ефективен достъп до 
всички основни права без дискриминация, основана на пол или социален 
произход;

3. призовава да се обръща особено внимание на отношенията между родители и 
деца, за да се избегне настаняването на деца в социални институции, свързано с 
последици на дълбока бедност;

4. призовава по време на шестмесечната кръгла маса на министрите по повод на  
Международния ден за изкореняване на бедността (17 октомври) да бъде 
направена оценка с участието на засегнатите граждани, при зачитане на 
принципа на равенство между половете, като положението на най-бедните 
служи като база за сравнение;

5. предлага борбата срещу крайната бедност и борбата за достъп до основни права 
да бъде координирана от административно звено към председателя на 
Комисията, като се вземат предвид особеностите, свързани с двата пола;

                                               
1 OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стр. 130.
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6. призовава своя председател да възложи на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права да извърши проучване относно ефективния достъп на най-
бедните до всички основни права и относно дискриминацията, на която те са 
подложени, с участието на организации, в рамките на които изключените от 
обществото лица се изразяват свободно.


