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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, και ιδίως τα άρθρα 16, 
30 και 31 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδιαίτερα τα άρθρα 15, 21, 31, 34 και 36,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη 
φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία φτώχεια συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ανδρών και των 
γυναικών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δεν λαμβάνει υπόψη τις ειδικές πτυχές που 
αφορούν το ανδρικό και το γυναικείο φύλο,

1. ζητεί από την Ένωση να αποκτήσει έναν πλήρη πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με τη 
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να συμπληρώσει τα στατιστικά στοιχεία με 
ποιοτική και συμμετοχική προσέγγιση κατηγοριοποιημένα ανά φύλο·

2. καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις κοινές αρχές που καθορίζουν το «καλάθι των 
βασικών αγαθών και υπηρεσιών» για να διασφαλίσει την ουσιαστική πρόσβαση στο 
σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου ή κοινωνικής 
προέλευσης·

3. ζητεί οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και των παιδιών να αποτελέσουν αντικείμενο 
ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να αποφεύγονται οι τοποθετήσεις των παιδιών σε 
κοινωνικά ιδρύματα ως απόρροια της μεγάλης φτώχειας·

4. ζητεί η αξιολόγηση κατά την εξαμηνιαία υπουργική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της φτώχειας (17 Οκτωβρίου) να γίνει με τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες μέσα από μια προοπτική που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση 
του φύλου λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς τους πιο φτωχούς μεταξύ αυτών·

5. προτείνει τον συντονισμό του αγώνα κατά της ακραίας φτώχειας και υπέρ της 
πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα από μια διοικητική ομάδα που θα υπάγεται στον 
πρόεδρο της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές που συνδέονται με το κάθε φύλο·

6. ζητεί από τον Πρόεδρό του να αναθέσει στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την 

                                               
1 ΕΕ C 233 E, 28.9.2006, σ. 130.
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εκπόνηση μιας μελέτης σχετικά με την ουσιαστική πρόσβαση των πλέον απόρων στο 
σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σχετικά με τις διακρίσεις τις οποίες 
υφίστανται, με τη συμμετοχή των οργανώσεων στο πλαίσιο των οποίων τα άτομα που 
βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού εκφράζονται ελεύθερα.


