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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 články 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29 Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

– so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 a A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– so zreteľom na dokumenty Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 a E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. žiada o pragmatickejší politický a inštitucionálny prístup k boju proti extrémnej chudobe, 
v rámci ktorého by sa nemiešali politiky rovnosti medzi ženami a mužmi, boj proti 
diskriminácii a aktívna účasť, ale ktorý by jednoznačne podporoval akýkoľvek 
plnohodnotný cieľ a najmä partnerstvo s najchudobnejšími rodinami a osobami;

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou; zdôrazňuje 
význam otca a matky pre rozvoj dieťaťa bez ohľadu na jeho vek a nezávisle od sociálno-
hospodárskych podmienok rodiny; žiada preto, aby sa rodiny, ktoré žijú v extrémnej 
chudobe, podporovali v ich úsilí; vyzýva členské štáty, aby prestali umiestňovať deti zo 
sociálno-hospodárskych dôvodov a aby dlhodobo pomáhali rodičom vykonávať ich 
rodičovské povinnosti a to aj v náročných sociálno-hospodárskych situáciách;

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej spolupráci so združeniami, ktoré majú skúsenosti v 
oblasti boja proti extrémnej chudobe, a najmä so samotnými najchudobnejšími osobami 
vypracoval ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny znalostí; vyzýva tiež Eurostat a akademických vedcov, 
aby uskutočnili štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá je prirodzenou sieťou solidarity 
medzi generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že všetky druhy núdzových situácií bránia uplatňovaniu 
základných práv tým, ktorí sú im vystavení; žiada vnútroštátne, európske a medzinárodné 
inštitúcie, aby zvážili viacrozmerný charakter veľkej chudoby, ktorá zasahuje všetky 
oblasti ľudského života;

5. pripomína, že najchudobnejší často uvádzajú, že stabilné a platené zamestnanie im vracia 
hrdosť, dôstojnosť, ako aj uznanie zo strany svojich detí a rodín; žiada preto, aby cyklus 
pracovného začlenenia zahŕňal sprevádzanie najslabších osôb a pracovníkov s cieľom
umožniť dosiahnutie skutočne inkluzívnej spoločnosti rešpektujúcej svojich 
najchudobnejších občanov;

6. žiada Európsku úniu, členské štáty a združenia organizovanej občianskej spoločnosti, aby 
zabezpečili, že počas stretnutí na rôznych úrovniach nebudú menované za zástupcov 
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skupiny, regiónu alebo štátu vždy tie isté deti; žiada príslušných aktérov na všetkých 
úrovniach rozhodovacieho procesu, aby našli spôsoby, ktoré by umožnili najviac 
vylúčeným deťom vyjadriť sa prostredníctvom zavedenia dlhodobých projektov s ich 
účasťou spojených s dostatočným množstvo finančných a ľudských zdrojov; vyzýva 
príslušných aktérov, aby podporovali projekty, ktoré umožňujú stretnutia medzi deťmi 
z rôznych spoločenských prostredí a rôznych kultúr, zdôrazňujúc mnohostrannú povahu 
projektov, ktorá umožňuje umeleckú tvorbu a podporuje rozvoj myslenia, ako aj 
vystupovania detí na verejnosti.
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