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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til den reviderede fællesskabspagt om de grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, navnlig dens artikel 16, 30 og 31, 

 der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 15, 21, 31, 34 og 36,

 der henviser til sin beslutning af 13. oktober 2005 om kvinder og fattigdom i EU1,

A. der henviser til, at ekstrem fattigdom udgør en krænkelse af de grundlæggende rettigheder 
og en alvorlig krænkelse af mænds og kvinders menneskelige værdighed,

B. der henviser til, at platformen ikke tager højde for kønsspecifikke aspekter for kvinder og 
mænd,

1. anmoder om, at EU tilvejebringer en komplet resultattavle for fattigdom og social 
udstødelse og supplerer statistikkerne med en kvalitativ og deltagende tilgang med 
kønsopdeling;

2. opfordrer Kommissionen til at redegøre for de fælles principper for definition af en "kurv 
med grundlæggende goder og tjenester" for at sikre en reel adgang til de samlede 
grundlæggende rettigheder uden forskelsbehandling på baggrund af køn og social 
oprindelse;

3. kræver, at forholdet mellem forældre og børn udgør et særligt fokusområde med henblik 
på at forhindre tvangsfjernelser med overførsel til sociale institutioner, som er en af 
konsekvenserne af stor fattigdom;

4. kræver, at evalueringen under den halvårlige ministerielle rundbordsdiskussion i 
anledning af den 17. oktober - den internationale dag for udryddelse af fattigdom -
foretages sammen med de berørte borgere ud fra et kønsspecifikt synspunkt med de 
fattigste af disse som reference;

5. foreslår, at bekæmpelsen af ekstrem fattigdom og bestræbelserne på at opnå adgang til de 
grundlæggende rettigheder koordineres af en administrativ enhed, som er tilknyttet 
formanden for Kommissionen, og at denne skal tage højde for de særlige kønsrelaterede 
aspekter;

6. anmoder formanden om at henvende sig til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder 
vedrørende en undersøgelse om de fattigstes reelle adgang til samtlige grundlæggende 
rettigheder og om den forskelsbehandling, de udsættes for, med inddragelse af 

                                               
1 EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 130.
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organisationer, hvor socialt udstødte kan udtrykke sig frit.


