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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

– so zreteľom na revidovanú Európsku sociálnu chartu, najmä jej články 16, 30 a 31, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä jej články 15, 21, 31, 
34 a 36,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o ženách a chudobe v Európskej 
únii1,

A. keďže extrémna chudoba porušuje základné práva a vážnym spôsobom ohrozuje 
ľudskú dôstojnosť mužov a žien,

B. keďže platforma nezohľadňuje rodové aspekty žien a mužov,

1. žiada, aby si Únia zabezpečila komplexný prehľad o chudobe a sociálnom vylúčení 
a doplnila štatistické údaje prostredníctvom kvalitatívneho a participatívneho prístupu 
podľa pohlavia;

2. vyzýva Komisiu, aby spresnila spoločné zásady vymedzenia „koša základných tovarov 
a služieb“ s cieľom zaistiť skutočný prístup ku všetkým základným právam bez 
diskriminácie na základe pohlavia alebo sociálneho pôvodu;

3. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala vzťahom medzi rodičmi a deťmi s cieľom 
vyhnúť sa umiestňovaniu detí do sociálnych zariadení v dôsledku veľkej chudoby;

4. žiada, aby sa do hodnotenia počas polročného rokovania ministrov za okrúhlym 
stolom, ktoré sa uskutoční 17. októbra pri príležitosti Medzinárodného dňa za 
odstránenie chudoby, zapojili občania zainteresovaní z rodového hľadiska, pričom 
referenčnou skupinou budú tí najchudobnejších z nich;

5. navrhuje, aby boj proti extrémnej chudobe a za prístup k základným právam 
koordinovalo administratívne oddelenie viazané na predsedu Komisie, ktoré by 
zohľadňovalo osobitné aspekty súvisiace s pohlavím;

6. žiada svojho predsedu, aby požiadal Agentúru pre základné práva o uskutočnenie 
štúdie o skutočnom prístupe najchudobnejších ľudí ku všetkým základným právam a 
o diskriminácii, ktorej čelia, so zapojením organizácií, v rámci ktorých sa ľudia 
nachádzajúci sa v situácii sociálneho vylúčenia vyjadrujú slobodne.

                                               
1 Ú. v. EÚ C 233 E, 28. 9. 2006, s. 130.


