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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyys- ja 
sosiaalivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja erityisesti sen 16, 30 ja 
31 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 15, 21, 31, 34 ja 
36 artiklan,

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman naisten köyhyydestä 
Euroopan unionissa1,

A. toteaa, että äärimmäinen köyhyys loukkaa perusoikeuksia ja vaikuttaa hyvin 
epäsuotuisasti miesten ja naisten ihmisarvoon,

B. toteaa, ettei foorumi ota huomioon naisiin ja miehiin liittyviä sukupuolispesifisiä 
näkökohtia,

1. pyytää Euroopan unionia ottamaan käyttöön taulukon, jossa köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä selvitetään kokonaisvaltaisemmin, sekä täydentämään tilastoja 
laadullisemmalla ja osallistuvammalla näkökulmalla sekä sukupuolen mukaan 
eritellyillä tiedoilla;

2. pyytää komissiota täsmentämään yhteiset periaatteet, joiden perusteella hyödykekori 
määritellään, jotta perusoikeudet toteutuvat kaikkien kohdalla yhtäläisesti, ilman 
sukupuoleen tai yhteiskunnalliseen alkuperään liittyvää syrjintää;

3. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin, 
jotta vältetään lasten sijoittaminen sosiaalihuollon laitoksiin vakavasta köyhyydestä 
johtuvista syistä;

4. pyytää, että 17. lokakuuta, köyhyyden poistamisen kansainvälisenä teemapäivänä
järjestettävässä puolivuosittaisessa ministeritason pyöreän pöydän tapaamisessa 
tehtävä arviointi suoritettaisiin asianosaisten kansalaisten kanssa sukupuolispesifisestä 
näkökulmasta, kaikkein köyhimmät henkilöt vertailuryhmäksi ottaen;

5. ehdottaa, että Euroopan komission puheenjohtajan alainen hallinnollinen yksikkö 
koordinoisi äärimmäisen köyhyyden torjuntaa ja perusoikeuksien toteutumisen 
varmistamista, ja että se ottaisi huomioon sukupuoleen liittyvät erityisnäkökohdat;

6. kehottaa puhemiestä antamaan Euroopan unionin perusoikeusvirastolle tehtäväksi 
sellaisen tutkimuksen laatimisen, jossa selvitetään kaikkein köyhimpien henkilöiden 
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perusoikeuksien toteutumista sekä heidän kokemaansa syrjintää, ja ottamaan 
tutkimukseen mukaan sellaiset järjestöt, joissa sosiaalisesti syrjäytyneet henkilöt 
voivat vapaasti ilmaista itseään.


