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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju spremenjene Evropske socialne listine, zlasti njenih členov 16, 30 in 
31, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenih členov 15, 
21, 31, 34 in 36,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. oktobra 2005 o ženskah in revščini v 
Evropski uniji1,

A. ker skrajna revščina pomeni kršitev temeljnih pravic in hudo kršitev človeškega 
dostojanstva moških in žensk,

B. ker platforma ne upošteva posebnih, s spolom povezanih vidikov žensk in moških,

1. zahteva, naj Unija pripravi popoln pregled stanja o revščini in socialni izključenosti ter 
dopolni statistične podatke s kvalitativnim in participativnim pristopom glede na spol,

2. poziva Komisijo, naj pojasni skupna načela opredelitve „košarice osnovnih 
življenjskih potrebščin in storitev“ za zagotovitev dejanskega dostopa do vseh 
temeljnih pravic brez diskriminacije na podlagi spola ali socialnega izvora;

3. zahteva, naj se odnosom med starši in otroki nameni posebna pozornost, da bi 
preprečili nameščanje otrok v socialne ustanove zaradi velike revščine;

4. zahteva, naj se na polletni ministrski okrogli mizi 17. oktobra – na Mednarodni dan 
boja proti revščini – pripravi ocena z vidika spola skupaj z zadevnimi državljani, pri 
čemer naj se kot referenca upoštevajo najbolj revni;

5. predlaga, naj boj proti skrajni revščini in za dostop do temeljnih pravic usklajuje 
predsedniku Komisije podrejena upravna enota, ki naj upošteva posebne vidike, 
povezane s spolom;

6. naroči svojemu predsedniku, naj Agenciji za temeljne pravice predloži študijo o 
dejanskem dostopu najrevnejših do vseh temeljnih pravic in o diskriminaciji, katere 
žrtve so, k temu pa naj pritegne organizacije, v katerih se socialno izključene osebe 
svobodno izražajo.

                                               
1 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 130.


