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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Carta socială europeană revizuită, în special articolele 16, 30 și 31 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 
articolele 15, 21, 31, 34 și 36

– având în vedere Rezoluția sa din 13 octombrie 2005 privind femeile și sărăcia în 
Uniunea Europeană1,

A. întrucât sărăcia extremă reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale și o atingere 
gravă la adresa demnității umane a bărbaților și femeilor;

B. întrucât platforma nu ia în considerare aspectele specifice genului ale femeilor și 
bărbaților,

1. solicită ca Uniunea să creeze un tablou de bord complet privind sărăcia și excluziunea 
socială și să completeze statisticile printr-o abordare calitativă și participativă 
defalcată în funcție de sex;

2. invită Comisia să precizeze principiile comune ale definiției „coșului de bunuri 
servicii fundamentale” pentru a garanta accesul efectiv la totalitatea drepturilor 
fundamentale, fără discriminare pe motiv de sex sau origine socială;

3. solicită ca relațiile dintre părinți și copii să beneficieze de o atenție deosebită pentru a 
evita instituționalizarea copiilor, ca urmare a nivelului ridicat al sărăciei;

4. solicită ca evaluarea din cadrul mesei rotunde ministeriale semestriale organizate cu 
ocazia zilei de 17 octombrie – Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei – să se 
efectueze cu cetățenii în cauză dintr-o perspectivă bazată pe gen, luându-i pe cei mai 
săraci drept referință;

5. sugerează ca lupta împotriva sărăciei extreme și pentru accesul la drepturile 
fundamentale să fie coordonată de o unitate administrativă atașată cabinetului 
președintelui Comisiei și ca aceasta să țină cont de aspectele specifice fiecărui sex;

6. solicită Președintelui său să îi atribuie Agenției pentru Drepturi Fundamentale sarcina 
efectuării unui studiu referitor la accesul efectiv al celor mai săraci la totalitatea 
drepturilor fundamentale, precum și la discriminările la care sunt supuși, asociind în 
realizarea acestuia organizațiile în cadrul cărora persoanele aflate în situație de 
excluziune socială se exprimă liber.

                                               
1 JO C 233 E, 28.9.2006, p. 130.


