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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel a felülvizsgált Európai Szociális Chartára és különösen 16., 30. és 31. 
cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen 15., 21., 31., 34. és 36. 
cikkére,

– tekintettel „A nők és a szegénység az Európai Unióban” című, 2005. október 13-i 
állásfoglalására,1,

A. mivel a rendkívüli szegénység súlyosan sérti a nők és a férfiak alapvető jogait és 
emberi méltóságát,

B. mivel a platform nem veszi figyelembe a nőket és férfiakat érintő nem-specifikus 
megfontolásokat,

1. kéri, hogy az Unió készítsen teljes körű eredménytáblát a szegénységről és a 
társadalmi kirekesztésről, valamint hogy nemek szerinti bontásban készítsen a 
minőségen és részvételen alapuló megközelítést alkalmazó statisztikákat;

2. felkéri az Európai Bizottságot, hogy pontosítsa az „alapvető termék- és 
szolgáltatáskosár” meghatározásának közös elveit, biztosítva az alapvető jogokhoz 
való, nemi alapon vagy társadalmi származáson alapuló megkülönböztetéstől mentes 
tényleges hozzáférést;

3. kéri, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a szülők és gyermekek közötti kapcsolatra 
annak érdekében, hogy a gyermekek a nagy szegénység következtében ne kerüljenek 
szociális intézményekbe;

4. kéri, hogy az október 17-én – a szegénység elleni küzdelem világnapján –
megrendezendő félévenkénti miniszteri kerekasztal során zajló értékelésbe a nem-
specifikus szempont figyelembevétele mellett vonják be az érintett személyeket is, 
közülük a legszegényebbeket tekintve hivatkozási alapnak;

5. javasolja, hogy a rendkívüli szegénység ellen, valamint az alapvető jogokhoz való 
hozzáférésért folytatott küzdelmet az Európai Bizottság elnöke alá tartozó igazgatási 
egység koordinálja, amely munkája során figyelembe veszi a nemmel kapcsolatos 
sajátos megfontolásokat;

                                               
1 HL C 233. E, 2006.9.28., 130. o.
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6. felkéri elnökét, hogy terjesszen az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége elé egy 
tanulmányt a legszegényebbek alapvető jogokhoz való tényleges hozzáféréséről, 
illetve hátrányos megkülönböztetésükről, és vonja be a folyamatba azokat a 
szervezeteket, amelyek keretében a társadalmilag kirekesztett személyek szabadon 
hangot adhatnak véleményüknek.


