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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av den reviderade europeiska sociala stadgan, särskilt artiklarna 16, 30 och 
31,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 15, 21, 31, 34 och 36,

– med beaktande av sin resolution av den 13 oktober 2005 om kvinnor och fattigdom i 
Europeiska unionen1,, och av följande skäl:

A. Extrem fattigdom utgör en överträdelse av de grundläggande rättigheterna och en allvarlig 
kränkning av mäns och kvinnors mänskliga värdighet.

B. I plattformen beaktas inte könsspecifika aspekter för kvinnor och män.

1. Europaparlamentet kräver att EU inför en fullständig resultattavla för fattigdom och social 
utestängning och kompletterar statistiken med en kvalitativ och deltagandebaserad metod 
där uppgifterna delas upp efter kön.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att precisera de gemensamma principerna för 
fastställande av ”korgen av grundläggande varor och tjänster”, i syfte att garantera faktisk 
tillgång till samtliga grundläggande rättigheter utan diskriminering grundad på kön eller 
socialt ursprung.

3. Europaparlamentet kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt relationerna mellan 
föräldrar och barn för att undvika att barn placeras i sociala inrättningar, vilket hänger 
samman med följderna av stor fattigdom.

4. Europaparlamentet kräver att utvärderingen vid den halvårsvisa rundabordskonferensen på 
ministernivå som ska äga rum den 17 oktober – internationella dagen för utrotande av 
fattigdom – genomförs tillsammans med berörda medborgare och ur ett 
jämställdhetsperspektiv, med de fattigaste bland dem som utgångspunkt.

5. Europaparlamentet föreslår att kampen mot extrem fattigdom och för tillgång till 
grundläggande rättigheter samordnas av en administrativ enhet knuten till kommissionens 
ordförande, och att denna enhet tar hänsyn till särskilda könsbundna aspekter.

6. Europaparlamentet uppmanar talmannen att be byrån för grundläggande rättigheter att 
göra en undersökning om vilken tillgång de fattigaste faktiskt har till samtliga 
grundläggande rättigheter och om den diskriminering de utsätts för, med medverkan av 
organisationer där socialt utestängda personer fritt kan framföra sina åsikter.

                                               
1 EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 130.


