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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā pārskatīto Eiropas Sociālo hartu, jo īpaši tās 16., 30. un 31. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 15., 21., 31., 34. un 
36. pantu,

– ņemot vērā 2005. gada 13. oktobra Rezolūciju par sievietēm un nabadzību Eiropas 
Savienībā1,

A. tā kā ārkārtēja nabadzība ir pamattiesību pārkāpums un smags uzbrukums sieviešu un 
vīriešu cilvēcīgajai cieņai;

B. tā kā platformā nav ņemti vērā dzimumu aspekti, kas raksturīgi sievietēm un 
vīriešiem;

1. prasa, lai Savienība izstrādā visaptverošu rezultātu pārskatu par nabadzību un sociālo 
atstumtību un papildina statistiku, kas sadalīta pa dzimumiem, izmantojot kvalitatīvu 
un līdzdalības pieeju;

2. aicina Komisiju precizēt „pamata preču un pakalpojumu groza” definīcijas kopējos 
principus, lai garantētu reālu piekļuvi visām pamattiesībām, izslēdzot diskrimināciju 
dzimuma vai sociālās izcelsmes dēļ;

3. prasa, lai īpaša uzmanība tiktu pievērsta vecāku un bērnu attiecībām nolūkā izvairīties 
no bērnu ievietošanas sociālās aprūpes iestādēs saistībā ar lielas nabadzības sekām;

4. prasa, lai ministru apaļā galda, kas notiek reizi pusgadā, ietvaros saistībā ar 
Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu 17. oktobrī kopīgi ar iesaistītajiem 
pilsoņiem tiktu veikts novērtējums uz dzimumu balstītā perspektīvā, par kritēriju 
izmantojot nabadzīgākos no viņiem;

5. ierosina, lai cīņu pret ārkārtēju nabadzību un par piekļuvi pamattiesībām koordinētu 
administratīva struktūra, kas būtu piesaistīta Komisijas priekšsēdētājam un kas ņemtu 
vērā īpašos ar dzimumu saistītos aspektus;

6. prasa priekšsēdētājam iesniegt Pamattiesību aģentūrai pētījumu par visnabadzīgāko 
cilvēku reālu piekļuvi pamattiesību kopumam un par diskrimināciju, kam viņi ir 
pakļauti, darbā iesaistot organizācijas, kurās brīvi izsakās sociāli atstumtas personas.

                                               
1 OV C 233E, 28.9.2006., 130. lpp.


