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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Par sievietēm un nabadzību Eiropas Savienībā
(2004/2217(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Ģenerālās Asamblejas rezolūcijas A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 un A/RES/49/179 par cilvēktiesībām un galēju nabadzību, A/RES/47/196 
par Starptautiskās nabadzības apkarošanas dienas ieviešanu un A/RES/50/107/ par 
Starptautiskā nabadzības apkarošanas gada atzīmēšanu un pirmās Apvienoto Nāciju 
nabadzības apkarošanas desmitgades proklamēšanu ;1

 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Ekonomiskās un sociālās padomes dokumentus 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 par 
cilvēktiesībām un galēju nabadzību, E/CN.4/1996/25 par tiesībām uz attīstību un 
E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 par ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību realizēšanu2,

 ņemot vērā ziņojumu par Ceturto vispasaules sieviešu konferenci 1995. gadā un Beijing
rīcības platformas programmu3,

 ņemot vērā Nobela prēmijas laureāta Gary Becker darbus par dzīves ekonomiku4, 

 ņemot vērā Eiropas Padomes darbu šajā jomā,

 ņemot vērā tā 2001. gada 4. oktobra rezolūciju par Apvienoto Nāciju Vispasaules 
nabadzības apkarošanas dienu5, 

 ņemot vērā tā 1994. gada 24. februāra rezolūciju par sieviešu nabadzību Eiropā6,

 ņemot vērā Kopienas pieredzi sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā,

 ņemot vērā tā Reglamenta 45. pantu,

 ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

A. atgādinot Starptautiskās nabadzības apkarošanas dienas (17. oktobra) vadmotīvu „Vietās, 
kur cilvēki ir nolemti dzīvei nabadzībā, tiek pārkāptas cilvēktiesības. Svēts uzdevums ir 
apvienoties, lai panāktu šo tiesību ievērošanu”,

B. uzsverot, ka jāveicina tādas jaunas Eiropas izveidošanos, kuru gan austrumos, gan 
rietumos raksturotu radoša kultūru un mentalitāšu līdzāspastāvēšana un atšķirību
respektēšana, kur atbildības pilna brīvība neaprobežotos tikai ar brīvu kapitāla kustību, 
kur pilsoņi, neatkarīgi no sava sociālā stāvokļa, izmanto savas spējas, lai izpaustos katra 
pilsoņa cieņa un radošums vispārējam kopējam labumam. 

  
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”, ar Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996
5 11.4.2002. OV C 87 E, 253. lpp.
6 14.3.1994. OV no C 77, 43. lpp.
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C. atgādinot, ka pastāv jaunas nabadzības un marginalitātes formas, kas prasa radošu pieeju, 
lai palīdzētu tiem, kam tas ir nepieciešams,

D. atgādinot, ka, līdzās ekonomikas un finanšu politikai, nabadzības apkarošana ir 
svarīgākais mērķis „Lisabonas stratēģijā”, kura sasniegšanai līdz ar to ir nepieciešama 
tieši tāda pati politiskā mērķtiecība

E. atgādinot, ka nabadzība vairāk skar sievietes, bet viņas ir arī pirmās, kas aizsargā savus 
tuviniekus no nabadzības un sociālās izstumšanas. Bieži vien sievietes to dara klusēdamas 
un slēpti, jo viņas ir tās, kas veido attiecību pamatsaites, kas nes mieru un kas ir pionieri 
nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu un cilvēka cieņas neaizskaršanu, vēloties vienlaicīgi 
panākt visu sieviešu atzīšanu kopumā ; 

F. uzsverot, ka visnabadzīgākajām sievietēm būtu jābūt pirmajām, lai izveidotu piemērotu un 
novērtētu vienlīdzīgu iespēju politiku, jo sievietēm, kas dzīvo ļoti nabadzīgos apstākļos 
līdzīgi kā jebkurai citai sievietei ir jānodrošina sava loma un jāpilda savi pienākumi, tai 
skaitā mātes pienākumi, viņas izdzīvo tos pašus priekus, tiecas pēc tām pašām lietām, jūt 
tās pašas bailes un šaubas, vienīgi viņas to visu dara daudz smagākos materiālos 
apstākļos, nekā vairums sieviešu, 

G. secinot, ka dalībvalstīs bieži sastopami ir arī „nabadzīgi strādājošie” un ka ne visos 
gadījumos sieviete, kas strādā, nedzīvo nabadzībā, jo darbs vai sociālie pabalsti ne 
vienmēr sievietēm nodrošina pietiekamu aizsardzību, 

H. uzskatot, ka darbs integrē cilvēku kolektīvā, bet, ka ar to vēl ir par maz, lai kļūtu par 
pilsoni, un ka darbs ģimenēm un personām, kas dzīvo nabadzībā, ir kas daudz vairāk kā 
tikai ienākumu avots,

I. uzskatot, ka Ekonomiskās stabilitātes pakts nevar aizvietot Civilās stabilitātes paktu, kas 
veicina saistības, kurās visnelabvēlīgākajos apstākļos dzīvojošie pilsoņi būtu patiess 
dzinējspēks un partneri, un kas ļauj nodrošināt vairāk autonomijas un vairāk respekta pret 
sievietes cieņu un pret vīriešiem, kas ir izslēgti, reizēm pat ilgstoši, no darba tirgus un no 
sabiedrības,

J. uzskatot, ka nav iespējams izskaust sieviešu nabadzību, neņemot vērā vīriešu lomu, 
kuriem netiek pievērsta uzmanība ne atvērtajā koordinācijas metodē, ne valstu 
nodarbinātības plānos vai sociālajā integrācijā.

Indikatori un metodoloģija
1. uzsver, ka nabadzību un sociālo izstumšanu nevar skatīt tikai ar skaitļu un ekonomisko 

jēdzienu palīdzību, bet ka tās ir jāskata arī cilvēktiesību kontekstā ;

2. apsveic Luksemburgas prezidentūras iniciatīvu attiecībā uz dzimumam raksturīgo 
indikatoru izstrādi un aicina Apvienotās Karalistes prezidentūru turpināt uzsākto darbu ; 

3. uzsver, ka nabadzība veicina sieviešu izmantošanu, prostitūciju un vardarbību, un prasa, 
lai arī šie jautājumi tiktu iekļauti atvērtajā koordinācijas metodē un Sociālās politikas 
darba kārtībā; 
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4. atzīst, ka brīva kapitāla un preču kustība pašas par sevi neļauj apkarot nabadzību un ka 
liela nabadzība, jo īpaši ja tā ir ilglaicīga, atņem cilvēkiem iespējas un neļauj tiem, kurus 
tā ir skārusi, piedalīties sabiedriskajā dzīvē, padarot šos cilvēkus vienaldzīgus pret savu 
apkārtējo vidi ;

5. prasa Komisijai un Padomei nekavējoties īstenot vajadzīgos pasākumus, lai atzītu 
neoficiālās ekonomikas sektoru un lai noteiktu "dzīves ekonomikas" vērtību atkarībā no 
pieejas katram dzimumam

6. līdz ar to prasa Eurostat, sadarbībā ar nabadzību pieredzējušiem pārstāvjiem no 
iedzīvotāju vidus, sagatavot katram dzimumam atsevišķu metodoloģiju un indikatorus, 
kas ļautu izmērīt nabadzības un sociālās izstumšanas ietekmi gan uz sievietēm, gan uz 
vīriešiem ; 

Partenarattiecības ar visnabadzīgākajām sievietēm
7. izsaka nožēlu, ka, neskatoties uz politisko gribu apkarot nabadzību un sociālo izstumšanu 

ar Kopienas stratēģiju, jo īpaši ar Lisabonas stratēģijas un Sociālās politikas darba 
kārtības palīdzību, Eiropas Savienība nav pievērsusi pietiekamu uzmanību tam, ka 
nabadzība skar galvenokārt sievietes ;

8. pieprasa, lai nolūkā cīnīties pret lielu nabadzību un izskaust sociālo atstumtību, tiktu 
apsolīts visos lēmumu pieņemšanas procesa līmeņos veidot ciešas partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām sievietēm un ģimenēm, kas ir vislabākie eksperti cīņā pret nabadzību,

9. pieprasa, lai pirms jebkādiem likumdošanas pasākumiem tiktu veikti pētījumi par to 
ietekmi uz visnelabvēlīgākajos apstākļos esošo iedzīvotāju, jo īpaši sieviešu, dzīvi ;

10. pieprasa visām attiecīgajām institūcijām piemērot atvērto koordinācijas metodi un 
Sociālās politikas darba kārtības operatīvo sistēmu nabadzībā dzīvojošo sieviešu 
vajadzībām nolūkā padarīt šīs partnerattiecības iespējamas ; 

11. pieprasa Padomei un Komisijai cieši sadarboties ar Eiropas Padomi, lai smeltos iedvesmu 
no ievērojamā darba, ko tā ir paveikusi šajā jautājumā, un regulāri iesniegt Parlamentam 
izvērstu ziņojumu par šo sadarbību ; 

12. pieprasa parlamentārajām komitejām aplūkot nabadzības problēmu savā attiecīgajā 
tematiskajā jomā un tajā pamatoties uz savas starpgrupas „Ceturtdaļpasaules komiteja” 
pieredzes ; 

Ģimenes dzīves un profesionālās dzīves saskaņošana nelabvēlīgā vidē
13. atzīst tiešo saikni starp ekonomisko nevienlīdzību, sieviešu atkarību un joprojām 

pastāvošo nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz iespēju iegūt izglītību, 
pienākumiem ģimenē un ģimenes uzturēšanu kā tādu un ar sašutumu secina, ka atkarībā 
no dzimuma starpība atalgojumā par darbu 2001. gadā un 2003. gadā bija attiecīgi 16% 
un 15% ; prasa Padomei un Komisijai sagatavot Zaļo grāmatu par šo jautājumu un īstenot 
vajadzīgos pasākumus, lai novērstu šo netaisnību ;
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14. aicina dalībvalstis īstenot īpašus pasākumus, lai nodrošinātu nelabvēlīgos apstākļos 
dzīvojošajām sievietēm taisnīgas piekļuves iespējas veselības apdrošināšanas sistēmām1, 
izglītībai un apmācībai, kā arī kultūras dzīvei ;

15. aicina dalībvalstis īstenot vajadzīgos pasākumus, lai gan sievietēm, gan vīriešiem 
nodrošinātu godīgu piekļuvi sociālo pabalstu sistēmām un pensiju sistēmām, ņemot vērā 
gan pārtraukumus karjerā, gan arī darbu uz nepilnu slodzi un darbu neoficiālajā sektorā, 
tādējādi novēršot vecāka gadagājuma cilvēku, jo īpaši sieviešu, ieslīgšanu nabadzībā ; 

16. pieprasa dalībvalstīm, cieši sadarbojoties ar attiecīgajiem iedzīvotājiem (sievietēm, 
ģimenēm, uzņēmējiem, pašvaldībām, asociatīvo vidi), izanalizēt patiesās nelabvēlīgos 
apstākļos dzīvojošo sieviešu un vīriešu vajadzības, ar mērķi ļaut viņiem efektīvi saskaņot 
profesionālo dzīvi un ģimenes dzīvi, vienlaicīgi ņemot vērā viņu atšķirības, tai skaitā 
dzimuma noteiktās ; 

17. pieprasa dalībvalstīm īstenot efektīvus pasākumus, lai arī vīriešiem un ģimenes tēviem 
veicinātu profesionālās dzīves un ģimenes dzīves saskaņošanu, vienlaicīgi ņemot vērā 
viņu valstu likumdošanas kontekstu, jo sieviešu skaita pieaugums darba tirgū negāja roku 
rokā ar proporcionālu atbildības palielināšanos par ģimenes pienākumiem vīriešiem ;

18. pieprasa aizliegt bērnu pārvietošanu sociāli ekonomisku iemeslu dēļ un ciešā sadarbībā ar 
nabadzībā dzīvojošām personām sagatavot un ieviest pasākumus, kas ļautu atbalstīt 
nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošas ģimenes, tādējādi ļaujot nākamajiem vecākiem, 
sievietēm un vīriešiem pilnībā pildīt vecāku pienākumus arī dzīvojot lielā nabadzībā ; 

Civilās sabiedrības ieguldījums
19. pauž cieņu visnabadzīgāko sieviešu dienišķajai cīņai ar trūkumu un apsveic to pilsoņu 

brīvprātīgo iesaistīšanos, kas viņas pavada un atbalsta ; 

20. apsveic NVO (Nevalstiskās organizācijas), piemēram, Caritas internationalis vai ATD 
Quart Monde, kā arī tādus sociālā sektora NVO Eiropas tīklus kā EAPN, kas ilgstošos 
termiņos uzņemas saistības ar visnelabvēlīgākajos apstākļos dzīvojošajām personām ;

21. pieprasa Komisijai, ar mērķi izvairīties no subsīdiju monopola, kas šobrīd pieder lielajiem 
NVO tīkliem, kuru galvenā mītne atrodas Briselē, ievērojami vienkāršot NVO atbilstības 
kritērijus un Eiropas subsīdiju saņemšanas procedūras ; 

22. uzsver Eiropas Ekonomiskās un sociālās komitejas nozīmi strukturētā sociālajā dialogā un 
aicina turpināt uzņemt Eiropas Tautas Universitātes Quart Monde, kurās norisinās dialogs 
starp visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem un Eiropas institūciju administratoriem, visu 
līmeņu deputātiem un organizētas civilās sabiedrības pārstāvjiem un kur galvenais mērķis 
ir dot vārdu visnabadzīgākajos apstākļos dzīvojošajiem pilsoņiem un ļaut viņiem ieguldīt 
specifiskas zināšanas nabadzības izskaušanā, un kas ir konkrēts veiksmīgas pieredzes 
piemērs Eiropas līmenī šajā jomā ; 

23. pieprasa Komisijai un Padomei izvērtēt ES ieguldījumu pirmajā Apvienoto Nāciju 
nabadzības apkarošanas desmitgadē (1996.-2006.) un to ietekmi Eiropā, pievēršot īpašu 
uzmanību partnerattiecībām ar visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm, un 

  
1 Noteikts Universālās Cilvēktiesību deklarācijas 25. pantā un Eiropadomes pārskatītās Eiropas Sociālās hartas I 
daļas 11. pantā. 
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iepazīstināt ar nākamajām iniciatīvām, kurās tiek izmantota šajā pirmajā desmitgadē 
aizsāktā dinamika ; 

24. pieprasa visu līmeņu institūcijām plaši iesaistīties Vispasaules nabadzības apkarošanas 
dienas svinībās (17. oktobrī) ;

°
°          °

25. uzdod savam priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Eiropas Padomei 
un sociālā sektora NVO tīkliem. 
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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 

  
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 COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA RÉPUBLIQUE 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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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 ?


