
PA\871490LT.doc PE467.285v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2011/2052(INI)

24.6.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano
(2011/2052(INI))

Nuomonės referentė: Anna Záborská



PE467.285v01-00 2/3 PA\871490LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\871490LT.doc 3/3 PE467.285v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos socialinę chartiją (pataisytą), ypač į jos 16, 30 ir 31 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 15, 21, 31, 34 
ir 36 straipsnius,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir skurdo Europos 
Sąjungoje1,

A. kadangi didelis skurdas pažeidžia pagrindines teises ir turi didelį neigiamą poveikį 
vyrų ir moterų orumui,

B. kadangi plane neatsižvelgiama į moterų ir vyrų lyčių skirtumų ypatumus,

1. prašo, kad Europos Sąjunga parengtų suvestinę su visais duomenimis apie skurdą ir 
socialinę atskirtį ir rinktų abiejų lyčių statistinius duomenis pagal kokybinį ir 
integruoto požiūrio metodą;

2. ragina Komisiją patikslinti bendruosius būtiniausių prekių ir paslaugų krepšelio 
principus, siekiant užtikrinti, kad nediskriminuojant dėl lyties ar socialinės kilmės būtų 
suteikiama galimybė naudotis pagrindinėmis teisėmis;

3. prašo, kad tėvų ir vaikų santykiams būtų skiriama daug dėmesio, siekiant išvengti 
atvejų, kai vaikai dėl didelio skurdo įkurdinami socialinėse globos institucijose;

4. prašo, kad kas pusę metų ministrų atliekamas vertinimas, šiais metais vyksiantis per 
Tarptautinę skurdo panaikinimo dieną spalio 17 d., būtų vykdomas dalyvaujant 
piliečiams, susijusiems su lyčių skirtumų ypatumais, atsižvelgiant į pačius 
skurdžiausius piliečius;

5. siūlo, kad kovą su dideliu skurdu ir siekį suteikti galimybę naudotis pagrindinėmis 
teisėmis koordinuotų Komisijos pirmininkui atskaitingas administracinis padalinys, ir 
kad jis atsižvelgtų į su lytimi susijusius ypatumus;

6. prašo EP pirmininko įpareigoti Pagrindinių teisių agentūrą atlikti tyrimą, kaip 
skurdžiausiai gyvenantiems piliečiams suteikti geresnes galimybes naudotis 
pagrindinėmis teisėmis ir ištirti, kokią diskriminaciją jie patiria, taip pat prašyti tyrime 
dalyvauti organizacijas, kuriose asmenys, kenčiantys nuo socialinės atskirties, 
dalyvauja.
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