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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl moterų ir skurdo Europos Sąjungoje
(2004/2217(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas A/RES/46/121 ir 
A/RES/47/134, A/RES/49/179 dėl žmogaus teisių ir ypač didelio skurdo, A/RES/47/196 
dėl Tarptautinės skurdo šalinimo dienos įvedimo ir A/RES/50/107 dėl Tarptautinių skurdo 
šalinimo metų minėjimo ir pirmojo Jungtinių Tautų dešimtmečio paskelbimo skurdo 
šalinimo dešimtmečiu1,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos dokumentus 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 dėl 
žmogaus teisių ir ypač didelio skurdo ir E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 dėl ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių įgyvendinimo2,

 atsižvelgdamas į 1995 m. Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos pranešimą ir 
Pekino veiksmų platformos programą3,

 atsižvelgdamas į Nobelio premijos laureato Gary Becker darbus apie gyvenimo 
ekonomiką4,

 atsižvelgdamas į Europos Tarybos darbus šioje srityje,

 atsižvelgdamas į savo 2001 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Pasaulinės Jungtinių Tautų kovos 
su skurdu dienos5,

 atsižvelgdamas į savo 1994 m. vasario 24 d. rezoliuciją dėl moterų skurdo Europoje6,

 atsižvelgdamas į Bendrijos teisyną moterų teisių ir lyčių lygybės srityje,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

A. prisimindamas Pasaulinės kovos su skurdu dienos (spalio 17-osios) leitmotyvą: ten, kur 
žmonės yra pasmerkti gyventi skurde, žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Susivienyti, kad 
priverstume jų paisyti, yra šventa pareiga,

B. pabrėždamas būtinybę skatinti naujos Europos pradžią, pažymėtą kūrybingu kultūrų ir 
mentalitetų sambūviu ir visiška pagarba kitoniškumui, kur tikra laisvė neapsiriboja vien 
laisvu kapitalo judėjimu, kur piliečiai dalijasi savo gebėjimais nepriklausomai nuo jų 

  
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 OL C 87 E, 2002 4 11, p. 253.
6 OL Nr. C 77, 1994 3 14, p. 43.
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socialinės padėties, kad būtų atskleistas kiekvieno piliečio orumas ir kūrybingumas 
visuotiniam labui tiek Rytuose, tiek Vakaruose,

C. primindamas naujų skurdo ir socialinės atskirties formų buvimą, reikalaujantį atrasti 
būdus, kaip pagelbėti tiems, kurie kenčia nepriteklių,

D. primindamas, kad skurdo šalinimas yra esminis Lisabonos strategijos tikslas, toks pat 
svarbus kaip ir ekonomikos ir finansų politika, todėl reikalaujantis tokio pat politikos 
nustatymo jam įgyvendinti,

E. primindamas, kad jeigu skurdas labiau paliečia moteris, tai jos taipogi yra pirmosios, 
kurios stoja ginti artimuosius nuo skurdo ir socialinės atskirties, dažnai tyloje ir slapta, 
kadangi moterys yra pagrindinių ryšių kūrėjos, taikos mokytojos ir pagarbos žmogaus 
teisėms bei orumui iniciatorės, taip siekdamos pagerinti apskritai visų moterų 
pripažinimą,

F. pabrėždamas, kad pačios neturtingiausios moterys turi būti pirmosios partnerės kuriant, 
įgyvendinant ir vertinant lygių galimybių politikos metodus, kadangi moterims, 
esančioms dideliame skurde, reikia atlikti savo vaidmenį ir pareigas, įskaitant motinos 
vaidmenį, kaip ir bet kuriai moteriai, kad jos patiria tuos pačius džiaugsmus, turi tuos 
pačius siekius, išgyvena tas pačias baimes ir abejones, tačiau tai daro kur kas sunkesnėmis 
materialinėmis sąlygomis nei dauguma moterų,

G. konstatuodamas, kad valstybėse narėse aiškiai juntama „skurdžių darbininkų“ padėtis, ir 
kad moteriai ne visuomet pakanka dirbti, kad ji nebūtų neturtinga, kadangi darbas arba 
socialinė pagalba ne visuomet suteikia moterims pakankamą apsaugą,

H. atsižvelgdamas į tai, kad darbas tikrai integruoja žmogų į kolektyvą, tačiau kad to 
nepakanka, norint tapti piliečiu, ir kad darbas reiškia kur kas daugiau nei pajamų šaltinį 
šeimoms ir asmenims, kurie gyvena skurde,

I. atsižvelgdamas į tai, kad Ekonominio stabilumo paktas negali pakeisti Pilietinio stabilumo 
pakto, propaguojančio tokį visuomenės dalyvavimą, kur patys neturtingiausi piliečiai būtų 
tikroji varomoji jėga ir partneriai, pakto, leidžiančio pasiekti daugiau nepriklausomumo ir 
daugiau pagarbos moterų ir vyrų orumui, kurie yra atskirti, ir kartais ilgam, nuo darbo 
rinkos ir visuomenės,

J. atsižvelgdamas į tai, kad neįmanoma pašalinti moterų skurdo, neįvertinant vyrų vaidmens, 
kurie atvirame koordinavimo metode ir nacionaliniuose užimtumo ir socialinės 
integracijos planuose neskiria jokio dėmesio lyčių savitumui,

Rodikliai ir metodologija
1. pabrėžia, kad skurdas ir socialinė atskirtis nebegali būti suvokiami vien skaičiais, būtent 

ekonominiais terminais, bet taip pat turi būti suvokiami žmogaus teisių terminais;

2. džiaugiasi Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai atstovų iniciatyvomis, susijusiomis su 
lyčių savitumo rodiklių vystymu, ir ragina Jungtinės Karalystės pirmininkavimo Tarybai 
atstovus tęsti šį darbą;
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3. pabrėžia, kad skurdo sąlygos skatina prekybą moterimis, prostituciją, smurtą ir prašo, kad 
šie aspektai taip pat būtų įtraukti į atvirą koordinavimo metodą ir Socialinės politikos 
darbotvarkę;

4. pripažįsta, kad laisvo kapitalo ir prekių judėjimo principas, koks yra dabar, neleidžia 
pašalinti skurdo ir kad didelis skurdas, ypač besitęsiantis, atima galimybes ir neleidžia 
tiems, kuriuos jis paliečia, dalyvauti visuomenės gyvenime, o tiksliau juos paverčia 
abejingais savo aplinkai;

5. prašo Komisijos ir Tarybos nedelsiant imtis iniciatyvų, siekiant pripažinti neformalų 
ekonomikos sektorių ir nustatyti „gyvenimo ekonomikos“ vertę pagal lyčių savitumo 
aspektus;

6. todėl prašo Eurostato, glaudžiai bendradarbiaujant su visuomenės grupių atstovais, 
galinčiais pasidalyti savo skurdo patirtimi, parengti metodologiją ir rodiklius, išskirstytus 
pagal lytis, siekiant pamatuoti skurdo ir socialinės atskirties poveikį atskirai moterims ir 
vyrams;

Partnerystė su neturtingiausiomis moterimis 
7. apgailestauja, kad nepaisant politinės valios įveikti skurdą ir socialinę atskirtį Bendrijos 

strategijomis, būtent Lisabonos strategija ir Socialinės politikos darbotvarke, Sąjunga 
nepakankamai įvertino moterų skurdą;

8. prašo, kad visais sprendimo proceso lygiais būtų propaguojama glaudi partnerystė su 
moterimis ir neturtingiausiomis šeimomis – tikrais kovos su skurdu žinovais, siekiant 
efektyviai įveikti didelį skurdą ir nugalėti socialinę atskirtį;

9. prašo, kad kiekviena teisėkūros priemonė būtų iš anksto ištirta dėl jos poveikio 
neturtingiausių visuomenės grupių gyvenimui, būtent moterims;

10. kad ši partnerystė būtų įmanoma, prašo visų kompetentingų institucijų pritaikyti atviro 
koordinavimo metodą ir Socialinės politikos darbotvarkės operacinę sistemą prie skurde 
esančių moterų poreikių;

11. prašo Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos glaudžiai bendradarbiauti su Europos 
Taryba, kad pasisemtų idėjų iš jų svarbių darbų šiuo klausimu, ir reguliariai teikti 
Parlamentui išsamią ataskaitą apie šį bendradarbiavimą;

12. prašo savo parlamentinių komitetų įvertinti skurdo problemą atitinkamu teminiu aspektu 
ir tai darant remtis savo tarpfrakcinės grupės „Ketvirtojo pasaulio“ komiteto patirtimi;

Šeiminio ir profesinio gyvenimo suderinimas neturtingoje aplinkoje 
13. pripažįsta tiesioginį ryšį tarp ekonominės nelygybės, moterų priklausomybės ir 

išliekančios nelygybės tarp vyrų ir moterų, kai kalbama apie galimybę mokytis, šeimines 
pareigas ir bendrą šeimos išlaikymą, ir pasipiktindamas konstatuoja, kad darbo 
užmokesčio skirtumas lyčių požiūriu padidėjo 2001 m. ir 2003 m. atitinkamai 16% ir 
15%; todėl prašo Tarybos ir Komisijos parengti Žaliąją knygą šiuo klausimu ir imtis 
atitinkamų priemonių šiai neteisybei nustatyti;
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14. ragina valstybes nares imtis specialių priemonių, skirtų neturtingos aplinkos moterų 
vienodam priėjimui prie sveikatos apsaugos sistemos1, mokslo bei lavinimo ir kultūros 
užtikrinti;

15. ragina valstybes nares imtis priemonių, skirtų vienodam tiek moterims, tiek vyrams 
priėjimui prie socialinės apsaugos sistemos ir pensijų sistemos užtikrinti, gerbiant karjeros 
pertraukas, darbą ne visą dieną ir neformaliuose sektoriuose, kad būtų užkirstas kelias 
pagyvenusių žmonių, būtent moterų, skurdinimui;

16. prašo valstybių narių išanalizuoti, glaudžiai bendradarbiaujant su susijusiomis 
visuomenės grupėmis (moterimis, šeimomis, verslininkais, vietos bendruomenėmis, 
asociacine aplinka), tikrus moterų ir vyrų poreikius neturtingoje aplinkoje, kad jie galėtų 
efektyviai suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, gerbdami kitoniškumą ir lyčių 
savitumo skirtumus;

17. prašo valstybių narių nustatyti efektyvias priemones, skirtas profesinio ir šeiminio 
gyvenimo suderinimui skatinti taip pat ir vyrams bei šeimos tėvams, išlaikant savo 
nacionalinį teisėkūros kontekstą, kadangi moterų dalyvavimo darbo rinkoje augimo 
nelydėjo proporcingas vyrų dalyvavimo atliekant šeimos pareigas augimas;

18. prašo uždrausti vaikų įvaikinimą dėl socialinių ir ekonominių motyvų ir sukurti bei 
įgyvendinti, glaudžiai bendradarbiaujant su susijusiomis visuomenės grupėmis, 
priemones, skirtas šeimos institucijai neturtingoje aplinkoje palaikyti, kad būsimieji tėvai 
galėtų visiškai įgyvendinti tėvų atsakomybę, ypač esant dideliam skurdui;

Civilinės visuomenės indėlis 
19. reiškia pagarbą pačių neturtingiausių moterų kasdienei kovai su skurdu ir sveikina 

savanorišką piliečių dalyvavimą, kurie jas palaiko ir remia;

20. sveikina nevyriausybinių organizacijų veiklą, tokių kaip „Caritas internationalis“ ar 
Pagalbos „ketvirtajam pasauliui“ organizacija (ATD „Quart Monde“), ir socialinio 
sektoriaus nevyriausybinių organizacijų tinklus, tokius kaip EAPN, kurie nuolat rūpinasi
neturtingiausiomis visuomenės grupėmis;

21. prašo Komisijos ženkliai supaprastinti nevyriausybinėms organizacijoms keliamus 
tinkamumo kriterijus ir procedūras Europos subsidijoms gauti, kad būtų išvengta 
monopolijos subsidijų klausimu, kuriomis naudojasi didieji nevyriausybinių organizacijų 
tinklai, įsikūrę Briuselyje;

22. pabrėžia Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto svarbą struktūriniam 
socialiniam dialogui ir ragina jį toliau pripažinti Europos pagalbos „ketvirtajam pasauliui“ 
organizacijos liaudies universitetus tikro dialogo tarp neturtingiausių piliečių ir Europos 
institucijų administratorių, visų lygių išrinktųjų ir organizuotos civilinės visuomenės 
atstovų vieta, ypač siekiant leisti neturtingiausiems piliečiams pasisakyti ir pasidalyti 
specifinėmis žiniomis kovoje su skurdu, kuris [dialogas] yra konkretus puikiausias geros 
praktikos pavyzdys Europos lygiu šioje srityje;

  
1 Kaip nustatyta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsniu ir Europos Tarybos peržiūrėtos Europos 
socialinės chartijos I dalies 11 principu.
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23. prašo Komisijos ir Tarybos įvertinti ES indėlį į Jungtinių Tautų pirmąjį kovos su skurdu 
dešimtmetį (1996–2006 m.) ir jo poveikį Europos lygiu, kreipiant ypatingą dėmesį į 
partnerystę su neturtingiausiomis visuomenės grupėmis, būtent moterimis, ir pateikti 
būsimas iniciatyvas, siekiant išnaudoti prasidėjusį aktyvumą pirmąjį dešimtmetį;

24. prašo visų lygių institucijų glaudžiai prisidėti prie Pasaulinės kovos su skurdu dienos 
minėjimo (spalio 17-ąją);

°
°          °

25. paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Europos Tarybai ir 
socialinio sektoriaus nevyriausybinių organizacijų tinklams.
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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 

  
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
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s’informer sur le sort de leurs administrés, de leurs concitoyens les plus défavorisés, plus 
spécifiquement des femmes.

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 ?


