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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o ženách a chudobě v Evropské unii
(2004/2217(INI))

Evropský parlament,

— s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN A/RES/46/121 a A/RES/47/134, 
A/RES/49/179 o lidských právech a extrémní chudobě, A/RES/47/196 o zavedení 
Mezinárodního dne za odstranění chudoby a A/RES/50/107 o Mezinárodním roce za 
odstranění chudoby a vyhlášení první dekády OSN za odstranění chudoby1;

— s ohledem na dokumenty Hospodářské a sociální rady OSN E/CN.4/sub.2/1996/13, 
E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 o lidských právech a extrémní 
chudobě a E/CN.4/1996/25 o právu na rozvoj a E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 o 
uplatňování hospodářských, sociálních a kulturních práv2,

— s ohledem na zprávu Čtvrté světové konference o ženách 1995 a program Pekingské akční 
platformy3,

— s ohledem na práce Garyho Beckera o ekonomii života4, které byly oceněny Nobelovou 
cenou,

— s ohledem na práce Rady Evropy týkající se této otázky,

— s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2001 o Mezinárodním dni 
OSN5 za odstranění chudoby,

— s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. února 1994 o chudobě žen v 
Evropě6,

— s ohledem na acquis communautaire v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví,

— s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2005),

  
1 http://www.un.org/french/documents/index.html
2 http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecopov.htm
3 http://www.aidh.org/Femme/Images/decla-pekin.pdf
4 The Economics of life: From Baseball to Affermative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect 
Our Everyday Life, with Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996 
5 Úř. věst. C 87 E, 11.4.2002, s. 253
6 Úř. věst. C 77, 14.3.1994, s. 43
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A. připomínaje základní téma Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17. říjen): Tam, 
kde jsou lidé odsouzeni žít v chudobě, jsou porušována lidská práva. Je naší povinností 
sjednotit se ve snaze o jejich prosazení,

B. zdůrazňuje nutnost zrodu nové Evropy, charakterizované tvořivou koexistencí kultur a 
mentalit a respektem k odlišnosti, kde se svoboda neomezuje na volný pohyb kapitálu, a 
kde mají občané stejná práva a možnosti bez ohledu na sociální postavení, s cílem rozvíjet 
důstojnost a kreativitu každého občana pro celosvětové společné dobro, jak na východě, 
tak na západě,

C. připomínaje, že existují nové formy chudoby a marginalizace, které musí vzbudit vůli 
pomoci potřebným,

D. připomínaje, že vymýcení chudoby představuje  stejně jako hospodářské a finanční 
politiky jeden ze základních cílů „Lisabonské strategie“, což vyžaduje zavedení 
podobného politického nástroje k jeho realizaci,

E. připomínaje, že chudoba postihuje především ženy, které také vždy jako první brání své
blízké proti chudobě a sociálnímu vyloučení, často mlčky a v skrytu, neboť ženy budují 
základní vazby, vychovávají k míru a vždy na prvním místě prosazují dodržování lidských 
práv a důstojnost všech lidí, a je tudíž nutné prosadit uznání všech žen, 

F. zdůrazňuje, že nejchudší ženy musí být prvními partnery pro vytváření, uplatňování a 
hodnocení politik pro rovné příležitosti, neboť ženy žijící v extrémní chudobě musí stejně 
jako všechny ostatní ženy přijmout svou úlohu a povinnosti, včetně mateřských, prožívají 
stejné radosti, mají stejné cíle, obavy a pochybnosti, to vše ale v mnohem složitějších 
materiálních podmínkách než většina ostatních žen,

G. konstatuje, že situace „chudých pracovníků“ v členských státech je nepopiratelnou 
realitou a ne vždy je pro ženu dostačující pracovat, aby nebyla chudá, neboť zaměstnání a 
sociální podpora ne vždy poskytují ženám dostatečnou ochranu,

H. domnívaje se, že se díky práci člověk stane součástí kolektivu, to však není postačující, 
aby se stal občanem, a práce představuje mnohem více než jen zdroj příjmů pro rodiny a 
osoby, které žijí v chudobě,

I. vzhledem k tomu, že pakt hospodářské stability nemůže nahradit pakt občanské stability, 
který by naplňovali a uskutečňovali nejchudší občané jako skuteční partneři, a jenž by 
vedl k větší nezávislosti a respektu k důstojnosti žen a mužů, kteří jsou často trvale
vyloučeni z trhu práce a ze společnosti,

J vzhledem k tomu, že chudobu žen nelze vymýtit, aniž by byla brána v potaz úloha mužů, 
kteří nepožívají v rámci otevřené metody koordinace a národních plánů pro zaměstnanost 
a sociální začlenění žádných zvláštních výhod vzhledem ke svému pohlaví,

Ukazatelé a metodologie

1. zdůrazňuje, že chudoba a sociální vyloučení nemohou být nadále chápány pouze z 
ekonomického hlediska, ale je třeba k nim přistupovat také z hlediska lidských práv;
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2. vítá iniciativy lucemburského předsednictví týkající se rozvoje ukazatelů založených na 
hledisku pohlaví a vyzývá předsednictví Spojeného království, aby v této činnosti 
pokračovalo;

3. zdůrazňuje, že extrémní chudoba vede k obchodu se ženami, prostituci a násilí, a žádá, 
aby byla tato problematika začleněna do otevřené metody koordinace a do agendy sociální 
politiky;

4. uznává, že zásada volného pohybu kapitálu a zboží neumožňuje sama o sobě vymýtit 
chudobu a lidé, kteří dlouhodobě žijí v podmínkách extrémní chudoby, jsou zbaveni 
příležitostí, stávají se lhostejnými vůči svému okolí, a tím jsou vyloučeni ze života 
společenství;

5. žádá Komisi a Radu, aby neodkladně vyvinuly iniciativu k uznání sektoru neformálního  
hospodářství a podle metod uplatňujících hledisko pohlaví formálně vyjádřily hodnotu 
„ekonomie života“;

6. žádá taktéž Eurostat, aby v úzké spolupráci s představiteli obyvatelstva, které může 
přispět vlastní zkušeností s chudobou, vyvinul metodologii a stanovil analytické ukazatele 
uplatňující hledisko pohlaví, aby zjistil dopad chudoby a sociálního vyloučení zvlášť na 
ženy a na muže;

Partnerství s nejchudšími ženami

7. vyjadřuje politování, že navzdory politické vůli k vymýcení chudoby a sociálního 
vyloučení prostřednictvím strategií Společenství, zejména Lisabonské strategie a agendy 
sociální politiky, se Unie dostatečně nezabývala otázkou feminizace chudoby;

8. žádá, aby byly v zájmu účinného vymýcení sociálního vyloučení a extrémní chudoby na 
všech úrovních rozhodovacího postupu podporovány úzké partnerské vztahy se ženami a 
nejchudšími rodinami, skutečnými odborníky v boji proti chudobě;

9. žádá, aby byla veškerá legislativní opatření nejprve prozkoumána z hlediska dopadu na 
život nejchudšího obyvatelstva a zejména žen;

10. žádá, aby v zájmu uskutečnění tohoto partnerství veškeré příslušené instituce a orgány 
přizpůsobily otevřenou metodu koordinace a operační rámec politické a sociální agendy 
potřebám žen žijícím v chudobě;

11. žádá Radu a Komisi, aby úzce spolupracovaly s Radou Evropy a čerpaly z jejích 
významných aktivit v této oblasti a pravidelně předkládaly Evropskému parlamentu 
podrobnou zprávu o této spolupráci;

12. žádá parlamentní výbory, aby se v rámci svých příslušností zabývaly problémem chudoby 
a opíraly se přitom o zkušenost meziskupiny Asociace pro toleranci a rozvoj - čtvrtý svět 
(ATD Quart Monde);
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Soulad mezi rodinným a profesním životem v podmínkách chudoby

13. uznává přímou souvislost mezi hospodářskou nerovností, závislostí žen a přetrvávající 
nerovností mezi muži a ženami, pokud jde o přístup ke vzdělání, rodinné povinnosti a 
obživu rodiny, a je pohoršen skutečností, že se rozdíl mezi výdělky žen a mužů zvýšil o 
16 % v roce 2001 a o 15 % v roce 2003; žádá proto Radu a Komisi, aby k této 
problematice připravily zelenou knihu a přijaly vhodná opatření k nápravě této 
nespravedlnosti;

14. vyzývá členské státy, aby přijaly taková specifická opatření, která zaručí ženám žijícím v 
podmínkách chudoby rovný přístup k lékařské péči1, vzdělání a kultuře;

15. vyzývá členské státy, aby přijaly taková opatření, která zaručí ženám i mužům rovný 
přístup k sociálnímu a důchodovému zabezpečení, přičemž musí být respektovány 
přestávky v pracovním životě, práce na částečný úvazek či v neformálním sektoru, s cílem 
předejít tomu, aby se staré osoby a zejména ženy dostaly do podmínek chudoby;

16. žádá členské státy, aby provedly v úzké spolupráci s dotčenými sociálními skupinami 
(ženy, rodiny, podnikatelé, místní sdružení a dobrovolnické spolky) analýzu skutečných 
potřeb žen a mužů žijících v podmínkách chudoby, aby mohli snáze uvést v soulad svůj 
profesní a rodinný život, a to s ohledem na rozdílnost pohlaví;

17. žádá členské státy, aby stanovily účinná opatření, která by umožnila uvést v soulad 
profesní a rodinný život také pro muže a otce v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, neboť zvýšení podílu žen na pracovním trhu s sebou nepřineslo odpovídající 
zapojení mužů do plnění rodinných povinností;

18. žádá zákaz odkládání dětí ze sociálních a finančních důvodů a požaduje, aby byla v úzké 
spolupráci s danými vrstvami obyvatelstva stanovena a uplatněna opatření k podpoře 
rodinného projektu v podmínkách chudoby, s cílem umožnit nastávajícím rodičům, ženám 
i mužům, aby mohli řádně vykonávat své rodičovské povinnosti v podmínkách extrémní 
chudoby;

Přínos občanské společnosti

19. váží si každodenního boje nejchudších žen proti bídě a vítá dobrovolné aktivity občanů, 
kteří jim v tomto boji pomáhají;

20. vítá aktivity nevládních organizací, jako jsou Caritas internationalis nebo ATD Quart 
Monde, a evropských sítí nevládních organizací v sociální oblasti, jako je Evropská síť 
proti chudobě (EAPN), které se dlouhodobě věnují nejchudším vrstvám obyvatelstva;

21. žádá Komisi, aby značně zjednodušila kritéria způsobilosti, která se vztahují na nevládní 
organizace, a postupy pro získání dotací z evropských fondů s cílem zabránit vytváření 
monopolů při získávání dotací, které se soustřeďují do velkých nevládních organizací se 
sídlem v Bruselu;

  
1 Jak je uvedeno v článku 25 Všeobecné deklarace lidských práv a v Revidované Evropské sociální chrtě Rady 
Evropy, část I, zásada 11.
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22. zdůrazňuje význam Evropského hospodářského a sociálního výboru ve strukturovaném
sociálním dialogu a vyzývá jej k podpoře a dalšímu rozvoji Lidové univerzity Asociace 
pro toleranci a rozvoj - čtvrtý svět, místa skutečného dialogu mezi nejchudšími občany, 
odbornými pracovníky evropských institucí, volenými zástupci na všech úrovních a 
zástupci občanských organizací se zvláštním cílem umožnit nejchudším občanům vyjádřit 
svůj názor a přispět specifickými poznatky k vymýcení chudoby, což je skvělý konkrétní 
příklad vhodného postupu v této oblasti na evropské úrovni;

23. žádá Komisi a Radu, aby zhodnotily přínos EU k první dekádě OSN za odstranění 
chudoby (1996-2006) a jejich dopad na evropské úrovni se zvláštním ohledem na 
partnerství s nejchudšími vrstvami obyvatelstva, zvláště ženami, a aby předložily 
iniciativy, které by čerpaly z počátečního zápalu tohoto prvního desetiletí;

24. žádá všechny instituce a orgány, aby se aktivně zúčastnily Mezinárodního dne za 
odstranění chudoby (17. října);

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a síti 
nevládních organizací v sociální oblasti.
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EXPOSE DES MOTIFS

Ce rapport se situe dans une série de rapports consacrés au problème de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale dans l'Union européenne. Il est cependant le premier de la nouvelle Europe 
qui vise plus spécifiquement de la pauvreté des femmes. Cinq axes thématiques sont 
privilégiés : la pauvreté comme violation des Droits de l’Homme, le développement des 
indicateurs et d'une méthodologie, le partenariat avec les femmes les plus pauvres, la 
conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle en milieu défavorisé et, enfin, l'apport 
de la société civile.

La définition de la pauvreté dans le cadre de ce rapport fait écho à l'ensemble des résolutions 
du PE sur le respect des droits fondamentaux dans l'UE1 : "La précarité est l’absence d’une 
ou de plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et 
familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de 
leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir 
des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, 
quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient persistante, qu’elle 
compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-
même, dans un avenir prévisible.”2

La misère constitue une violation de la dignité humaine et pourtant elle reste peu saisissable 
par les textes officiels européens et internationaux. Apprendre grâce aux femmes les plus 
pauvres les risques des violations des Droits de l’Homme pour améliorer toujours les textes 
législatifs nécessairement inadéquats constitue par conséquent un objectif primordial pour 
comprendre qu'en réduisant les Droits de l’Homme à des moyens pour vivre on en fait 
l’affaire des juristes et des hommes politiques, alors qu’il s’agit d’une affaire de civilisation, 
d’une affaire de tous les citoyens.

Pourtant, toute femme et tout homme porte en soi une valeur fondamentale inaliénable qui 
constitue leur dignité humaine. L’existence, dans toutes les sociétés, d’une population 
incapable de manifester cette valeur aux yeux de tous prouve que tous les citoyens ne 
disposent pas des mêmes capacités pour jouir des Droits de l’Homme et ne disposent pas des 
mêmes moyens de s'appuyer sur leur dignité personnelle comme source d’énergie, point de 
départ de leur développement, justification de tous leurs Droits de l’Homme.

Afin de combattre avec efficacité la pauvreté des femmes pour éradiquer la misère, il convient 
de bien connaître la situation de grande pauvreté vécue par les femmes dans les 25 Etats 
membres de la nouvelle Europe. L'objectif est de développer une méthode à la fois rigoureuse 
et viable à même d'être utilisée par des personnes de bonne volonté, pas nécessairement 
formés à la recherche scientifique. Des responsables politiques, des citoyens de différentes 
professions et fonctions devraient être en mesure de faire ce genre de recherche pour 
s’informer sur le sort de leurs administrés, de leurs concitoyens les plus défavorisés, plus 
spécifiquement des femmes.

  
1 Teuscher, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Paris/Bruxelles, 39-40, juillet 
2004, p. 49-72.
2 COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, Grande pauvreté et précarité économique et 

sociale, Session de 1987, séances des 10 et 11 février 1987. (cité désormais Rapport Wresinski



PR\572288CS.doc 9/9 PE 360.163v01-00

CS

Se dévoilent alors des lacunes importantes quant aux indicateurs relatifs à la pauvreté au 
niveau européen qui devraient davantage à la fois refléter le vécu de la misère et respecter 
également les différentes situations socio-économiques parfois importantes. A l'absence 
d'indicateurs ventilés selon le sexe dans le domaine de la lutte contre la pauvreté s'ajoute le 
défi de la participation des personnes les plus pauvres.

Par conséquent, les institutions européennes, notamment la Commission et Eurostat, devraient 
ouvrir des pistes - intellectuelles et budgétaires - premièrement : pour mettre en évidence la 
valeur économique de l'activité des femmes et des hommes vivant en situation de grande 
précarité, deuxièmement, pour élaborer des indicateurs de pauvreté ventilés selon les sexes à 
même de rendre effectivement compte de la réalité vécue par les femmes et les ménages 
défavorisés, y compris par les groupes les plus touchés par la misère qui par conséquent 
représentent le groupe le plus difficilement cernable. 

A la recherche d'une méthodologie appropriée, la participation des personnes très pauvres à 
l’ensemble de la recherche, en concertation avec d’autres acteurs concernés, devrait s'avérer 
utile et efficace, car l'expérience vécue de la pauvreté devrait être prise comme point de 
départ. On ne peut nier qu’il y a là une difficulté, un paradoxe. Comment des personnes qui 
ont vécu – et vivent encore à présent – dans des conditions très dures qui paralysent toute 
participation à la vie publique pourraient-elles prendre part au développement d'une 
méthodologie à même de produire des indicateurs proche de la réalité vécue dans les Etats 
membres de la nouvelle Europe ? La participation des personnes les plus pauvres ne se 
décrète pas au siège du Conseil ni dans les couloirs de la Commission. Les institutions 
doivent mettre toute leur créativité à l'épreuve pour mener une réflexion approfondie sur les 
conditions qui rendent possible ce développement commun d'une méthodologie, prenant 
appui en ceci sur la longe expérience des personnes pauvres qui se rassemblent dans des 
associations qui agissent au niveau européen et dans les Etats membres.

Ceux qui s'engagent aux côtés des femmes les plus pauvres ont davantage compris, mieux que 
quiconque, que chaque citoyen peut d’abord agir dans son propre pays, car descendre 
jusqu’au pied de l’échelle sociale dans son propre pays représente, pour beaucoup, un voyage 
plus lointain que d’aller au bout du monde. Dans la nouvelle Europe, à bien des égards, la 
communication n'est-elle pas plus facile entre privilégiés de cultures différentes ou de régimes 
opposés qu’entre citoyens riches et citoyens pauvres d’un même Etat membre ?


