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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając zmienioną Europejską kartę społeczną, a w szczególności jej art. 16, 30 
i 31, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 
15, 21, 31, 34 i 36,

– uwzględniając rezolucję PE z dnia 13 października 2005 r. w sprawie kobiet i ubóstwa 
w Unii Europejskiej1,

A. mając na uwadze, że skrajne ubóstwo stanowi pogwałcenie praw podstawowych i 
poważne naruszenie godności ludzkiej kobiet i mężczyzn,

B. mając na uwadze, że platforma nie uwzględnia aspektów płci kobiet i mężczyzn,

1. domaga się od Unii przyjęcia wszechstronnego zestawu wskaźników dotyczących 
ubóstwa i wykluczenia społecznego i uzupełnienia statystyk podejściem opartym na 
jakości i zaangażowaniu płci;

2. wzywa Komisję, aby określiła szczegółowo wspólne zasady definiowania „koszyka 
podstawowych towarów i usług” w celu zagwarantowania skutecznego dostępu do 
wszystkich praw podstawowych bez dyskryminacji ze względu na płeć lub 
pochodzenie społeczne;

3. domaga się potraktowania ze szczególną uwagą stosunków między rodzicami a 
dziećmi, aby uniknąć umieszczania dzieci w placówkach socjalnych na skutek 
skrajnego ubóstwa;

4. domaga się przeprowadzenia oceny podczas semestralnego ministerialnego okrągłego 
stołu, który odbędzie się dnia 17 października w związku ze Światowym Dniem Walki 
z Ubóstwem i w którym będą uczestniczyć obywatele bezpośrednio związani z tą 
kwestią, w perspektywie płci, z odniesieniem do najuboższych uczestników;

5. zaleca, aby za koordynację zwalczania skrajnego ubóstwa i korzystania z praw 
podstawowych odpowiadała jednostka administracyjna przy przewodniczącym 
Komisji oraz aby jednostka ta uwzględniała szczegółowe kwestie związane z płcią;

6. zwraca się do swojego przewodniczącego o wystąpienie do Agencji Praw 
Podstawowych o sporządzenie analizy skutecznego korzystania przez osoby 
najuboższe z wszelkich praw podstawowych oraz dyskryminacji, na którą są narażone, 

                                               
1 Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 130.
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z zaangażowaniem organizacji, w ramach których osoby w sytuacji wykluczenia 
społecznego mogą swobodnie zabierać głos.


