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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

– gezien het herziene Europees Sociaal Handvest, in het bijzonder de artikelen 16, 30 en 31,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 15, 
21, 31, 34 en 36 daarvan,

– gezien zijn resolutie van 13 oktober 2005 over vrouwen en armoede in de Europese Unie1,

A. overwegende dat extreme armoede een schending van de grondrechten en een grove 
aantasting van de menselijke waardigheid van mannen en vrouwen is,

B. overwegende dat het platform geen rekening houdt met de genderspecifieke aspecten van 
mannen en vrouwen,

1. vraagt dat de Unie zich voorziet van een volledig scorebord voor armoede en sociale 
uitsluiting, en de statistieken aanvult met een kwalitatieve en participerende benadering, 
uitgesplitst naar geslacht;

2. verzoekt de Commissie om een specificering van de gemeenschappelijke principes voor de 
definitie van de "korf met fundamentele goederen en diensten" om de daadwerkelijke 
toegang tot al deze grondrechten te garanderen zonder discriminatie op grond van geslacht 
of sociale afkomst;

3. wenst dat de verhoudingen tussen ouders en kinderen speciale aandacht krijgen om te 
voorkomen dat kinderen in sociale instellingen worden geplaatst door de gevolgen van grote 
armoede;

4. vraagt dat de evaluatie tijdens de halfjaarlijkse ministeriële rondetafelbijeenkomst op 
17 oktober – Werelddag voor de uitbanning van armoede – in een genderspecifieke 
benadering gehouden wordt met de betreffende burgers, waarbij de armsten van hen als 
uitgangspunt worden genomen;

5. stelt voor dat de strijd tegen extreme armoede en voor toegang tot de grondrechten 
gecoördineerd wordt door een administratieve eenheid onder het bestuur van de voorzitter 
van de Commissie, en dat daarbij rekening wordt gehouden met genderspecifieke aspecten;

6. vraagt haar voorzitter bij het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten een 
onderzoek aan te vragen over de feitelijke toegang van de allerarmsten tot alle grondrechten 
en over de discriminatie waaronder zij te lijden hebben, en om daar de organisaties bij te 
betrekken waarbinnen mensen die maatschappelijk zijn uitgesloten zich vrij kunnen uiten.

                                               
1 PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 130.


