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NÁVRHY

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

– s ohledem na revidovanou 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,

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

B. vzhledem k tomu, že tato platforma nebere v úvahu genderové zvláštnosti žen a mužů,

1. žádá, aby Unie vytvořila úplný srovnávací přehled o chudobě a sociálním vyloučení 
a aby doplnila statistiky o kvalitativní a participativní přístup uplatňující dělení podle 
pohlaví;

2. vyzývá Komisi, aby specifikovala obecné zásady definice „koše základního zboží 
a služeb“ pro zajištění účinného přístupu ke všem základním právům bez diskriminace 
na základě pohlaví či sociálního původu;

3. žádá, aby byla vztahům mezi rodiči a dětmi věnována zvláštní pozornost s cílem 
zabránit umisťování dětí do sociálních ústavů, které je v konečném důsledku spojeno 
s velkou chudobou;

4. žádá, aby bylo v rámci pololetního kulatého stolu ministrů konaného u příležitosti 17. 
října – Světového dne odmítnutí chudoby – provedeno hodnocení týkající se 
dotčených občanů, jež vezme v úvahu genderové zvláštnosti žen a mužů, přičemž jako 
referenční body by měli soužit ti nejchudší z nich;

5. navrhuje, aby byl boj proti extrémní chudobě a za přístup k základním právům 
koordinován správním oddělením podléhajícím předsedovi Komise, přičemž toto 
oddělení by zohledňovalo zvláštní genderové aspekty;

6. žádá svého předsedu, aby zadal Agentuře pro základní práva 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.

                                               
1 Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 130.


