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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ženách a chudobe v Európskej únii
(2004/2217(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/46/121 a A/RES/47/134, 
A/RES/49/179 o ľudských právach a extrémnej chudobe, A/RES/47/196 o zavedení 
Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby a A/RES/50/107 o oslavách 
Medzinárodného roku za odstránenie chudoby a vyhlásenia prvej dekády OSN za 
odstránenie chudoby1;

 so zreteľom na dokumenty Hospodárskej a sociálnej 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 ľudských právach a 
extrémnej chudobe a E/CN.4/1996/25 o práve na rozvoj a E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 o 
realizácii hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv2,

 so zreteľom na správu zo štvrtej svetovej konferencie o ženách z roku 1995 a program 
Pekingskej akčnej platformy3,

 so zreteľom na práce nositeľa Nobelovej ceny, Garyho Beckera, o ekonómii života 4,
 so zreteľom na práce Rady Európy v tejto oblasti,

 so zreteľom na  uznesenie EP zo 4. októbra 2001 o svetovom dni OSN proti chudobe5

 so zreteľom na uznesenie EP z 24. februára 1994 o chudobe žien v  Európe6

 so zreteľom na acquis communautaire v oblasti práv žien a rovnosti pohlaví,
– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2005),

A. pripomínajúc leitmotív svetového dňa proti biede (17. októbra): Kde sú ľudia odsúdení na 
život v biede, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou 
svätou povinnosťou,

B. zdôrazňujúc naliehavú potrebu podporiť zrod novej Európy, ktorá sa bude vyznačovať 
tvorivou koexistenciou kultúr a mentalít pri plnom rešpektovaní rozdielností, kde sa 
sloboda a zodpovednosť neobmedzuje na voľný pohyb kapitálu, kde sa občania delia o 
svoje schopnosti bez ohľadu na sociálne postavenie, aby sa rozvinula dôstojnosť  a 
tvorivosť každého občana pre blaho všetkých, ako na Východe, tak aj na Západe. 

C. pripomínajúc existenciu nových foriem chudoby a odsúvania na okraj spoločnosti, ktorá 
by mala nabádať k tvorivosti a pomoci tým, ktorí to potrebujú,

  
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”, s Guity Nashat Becker, McGraw-Hill, 1996
5 Ú. v. C 87 E, 11.04.02, s. 253.
6 Ú. v. C 77 E, 14.03.1994, s. 43.
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D. pripomínajúc, že rovnako ako hospodárske a finančné politiky predstavuje odstránenie 
chudoby základný ciel lisabonskej stratégie a preto si vyžaduje rovnakú politickú 
determináciu pre svoju realizáciu,

E. pripomínajúc, že ak sa bieda dotýka predovšetkým žien, ony sú prvé, ktoré bránia svojich 
blízkych pred chudobou a sociálnym vylúčením, často potichu a skrytým spôsobom, 
pretože ženy sú tvorkyne základných vzťahov, ochrankyne mieru a priekopníčky v 
rešpektovaní ľudských práv a dôstojnosti všetkých, snažiac sa tak ešte viac zlepšiť 
uznanie pre všetky ženy vo všeobecnosti,

F. zdôrazňujúc, že najchudobnejšie ženy musia byť prvými partnermi pri zrode, 
uskutočňovaní a vyhodnocovaní politík pre rovnosť príležitostí, pretože ženy, ktoré  žijú 
vo veľkej chudobe musia plniť svoje úlohy a povinnosti, vrátane ich materských 
povinností tak ako ktorékoľvek iné ženy, prežívajú tie isté radosti, majú  tie isté túžby, 
pociťujú rovnaké obavy a rovnaké pochybnosti, ale to všetko v oveľa ťažších 
materiálnych podmienkach ako väčšina ostatných žien,

G. konštatujúc, že  „chudobní pracovníci” sú hmatateľnou skutočnosťou v členských štátoch,  
a že nestačí vždy pre ženu pracovať, aby nebola chudobná, pretože zamestnanie alebo 
sociálna pomoc neponúkajú vždy ženám dostatočnú ochranu,

H. keďže prácou sa indivíduum začleňuje  do kolektívu, čo však nestačí, aby sa stal občanom 
a práca predstavuje oveľa viac ako zdroj príjmov pre rodiny a ľudí, ktorí žijú v chudobe,

I. keďže Pakt hospodárskej stability nemôže  nahradiť Pakt občianskej stability, ktorý by 
podporoval zaangažovanie  najbiednejších občanov ako skutočných hybných síl a 
partnerov, pakt, ktorý by viedol k  väčšej samostatnosti a väčšiemu rešpektu dôstojnosti 
žien a mužov, ktorí sú  niekedy aj natrvalo vylúčení z trhu práce a zo spoločnosti, 

J. keďže chudoba žien sa nedá odstrániť bez zváženia úlohy mužov, ktorým sa v rámci  
otvorenej metódy koordinácie a v národných plánoch pre zamestnanosť a sociálne 
začlenenie nevenuje  žiadna osobitná pozornosť z hľadiska pohlavia,

Ukazovatele a metodológia
1. zdôrazňuje, že chudoba a sociálne vylúčenie nemôžu byt naďalej chápané len z 

ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska ľudských práv;
2. víta iniciatívy luxemburského predsedníctva, ktoré sa týkajú rozvoja ukazovateľov 

špecifikovaných podľa pohlavia a vyzýva britské predsedníctvo, aby pokračovalo v tejto 
práci;

3. zdôrazňuje, že podmienky biedy navádzajú ku kupčeniu so ženami, k prostitúcii, k 
násiliu, a  žiada, aby  sa tieto dimenzie začlenili do otvorenej metódy koordinácie a do 
agendy sociálnej politiky;

4. uznáva, že princíp voľného pohybu kapitálu a tovaru neumožňuje ako taký odstrániť 
chudobu a že veľká chudoba, hlavne keď pretrváva, odníma príležitosti a znemožňuje 
tým, ktorí sú ňou postihnutí, zúčastňovať sa na živote komunity a robí ich ľahostajných k 
svojmu okoliu;

5. žiada Komisiu a Radu, aby sa bez meškania chytili iniciatívy, uznali sektor neoficiálnej 
ekonomiky a kvantitatívne vyjadrili hodnotu „ekonomiky života” z hľadiska pohlaví;

6. žiada Eurostat, aby v úzkej spolupráci s predstaviteľmi obyvateľstva, ktorí zažili biedu, 
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vyvinul metodológiu a ukazovatele rozčlenené podľa pohlavia, a tým zmeral vplyv 
chudoby a sociálneho vylúčenia osobitne na ženy a na mužov;

Partnerstvo s najchudobnejšími ženami
7. vyjadruje ľútosť, že napriek politickej vôli odstrániť chudobu a sociálne vylúčenie 

prostredníctvom komunitárnych stratégií, predovšetkým lisabonskej stratégie a agendy 
pre sociálnu politiku, sa Únia nedostačujúcim spôsobom zaoberala feminizáciou chudoby;

8. žiada, aby sa na všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu podporovalo úzke 
partnerstvo s najchudobnejšími ženami a rodinami, ktoré sú skutočné odborníčky v boji 
proti biede s cieľom účinného boja proti veľkej biede a odstránenia sociálneho vylúčenia;

9. žiada, aby sa všetky legislatívne opatrenia stali predmetom predchádzajúcej štúdie, ktorá 
by posúdila ich vplyv na najbiednejšie obyvateľstvo, špeciálne na ženy ;

10. žiada, s cieľom umožniť toto partnerstvo, aby všetky príslušné inštitúcie prispôsobili 
otvorenú metódu koordinácie a operačný rámec agendy sociálnej politiky potrebám žien, 
ktoré žijú v chudobe;

11. vyzýva Radu a Komisiu, aby úzko spolupracovali s Radou Európy a inšpirovali sa jej 
dôležitými prácami v tejto oblasti a aby pravidelne predkladali Parlamentu podrobnú 
správu o tejto spolupráci;

12. vyzýva parlamentné výbory, aby zvážili problém chudoby vo svojom tematickom rámci a 
aby sa v tejto oblasti opierali o skúsenosti medziskupiny Výbor pre štvrtý svet;

Zosúladenie rodinného a profesionálneho života v podmienkach biedy
13. uznáva priame spojenie medzi ekonomickou nerovnosťou, závislosťou žien a 

pretrvávajúcimi nerovnosťami medzi mužmi a ženami v oblasti dostupnosti vzdelania, 
zodpovednosti za rodinu a celkovej starostlivosti o rodinu a s rozhorčením konštatuje, že 
rozdiel v odmeňovaní medzi pohlaviami v roku 2001 predstavoval 16% a v roku 2003 
15%; vyzýva Radu a Komisiu, aby pripravila Zelenú knihu o tejto téme a prijala 
primerané opatrenia na odbúranie tejto nespravodlivosti;

14. vyzýva členské štáty, aby prijali osobitné opatrenia, ktoré zabezpečia ženám v biede 
rovnocenný prístup k systémom verejného zdravia1, k vzdelávaniu a odbornému 
vzdelávaniu a ku kultúre;

15. vyzýva členské štáty, aby urobili opatrenia, ktoré zaručia rovnocenný prístup pre ženy a 
mužov k systémom sociálneho zabezpečenia a k systémom dôchodkového zabezpečenia  
a brali pri tom do úvahy prestávky v kariére, prácu na čiastočný úväzok a v neformálnom 
sektore, a tak predchádzať pauperizácii starých ľudí, predovšetkým žien;

16. vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci s príslušným obyvateľstvom (ženami, 
rodinami, podnikateľmi, miestnymi orgánmi, združeniami) analyzovali so zohľadnením 
rôznorodosti a rozdielov medzi pohlaviami skutočné potreby žien a mužov, ktorí žijú v 
biede a napomáhali im účinne zosúladiť profesionálny a rodinný život;

  
1 Definované v čl. 25  Všeobecnej deklarácie ľudských práv a v revidovanej Európskej sociálnej charte Rady 
Európy, v časti I, v princípe 11.



PR\572288SK.doc PE 359.968v01-00

SK
6

17. vyzýva členské štáty, aby zaviedli účinné opatrenia na podporu zosúladenia 
profesionálneho života s rodinným životom aj pre mužov, otcov rodín a rešpektovali 
pritom národný legislatívny kontext, pretože zvýšená účasť žien na trhu práce nebola 
sprevádzaná proporcionálnym zvýšením mužského zásahu do zodpovednosti za rodinu;

18. vyzýva k zákazu zamestnávania detí zo sociálno-ekonomických dôvodov a požaduje, aby 
boli v úzkej spolupráci s príslušným obyvateľstvom vytvorené a uplatnené opatrenia na 
podporu rodinných projektov v podmienkach biedy, aby mohli budúci rodičia, muži a 
ženy, naplno uplatniť ich rodičovskú zodpovednosť, predovšetkým ak žijú vo veľkej 
chudobe;

Prínos občianskej spoločnosti
19. oceňuje každodenný boj najchudobnejších žien s biedou a víta dobrovoľnú angažovanosť 

občanov, ktorí ich sprevádzajú a podporujú;
20. víta angažovanosť takých mimovládnych organizácií ako Caritas internationalis alebo 

ATD Fourth World a európskych sietí mimovládnych organizácií v sociálnej oblasti ako 
je EAPN, ktoré sa dlhodobo starajú o najbiednejšie obyvateľstvo;

21. vyzýva Komisiu, aby podstatne zjednodušila kritériá výberu mimovládnych organizácií a 
postupy pre obdržanie európskej pomoci, aby sa tým predišlo monopolom v oblasti 
subvencií, ktoré využívajú veľké siete mimovládnych organizácií so sídlom v Bruseli;

22. zdôrazňuje význam Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru pre štruktúrovaný 
sociálny dialóg a vyzýva ho, aby pokračoval v zastrešovaní európskych ľudových 
univerzít štvrtého sveta, ktoré sú miestom skutočného dialógu medzi najchudobnejšími 
občanmi a administrátormi európskych inštitúcií, poslancami na všetkých úrovniach a 
predstaviteľmi organizovanej občianskej spoločnosti so zvláštnym úmyslom umožniť 
najbiednejším občanom prehovoriť a podeliť sa o špecifické vedomosti z boja s biedou, 
čo predstavuje konkrétny príklad veľmi dobrého prístupu na európskej úrovni v tejto 
oblasti;

23. vyzýva Komisiu a Radu, aby vyhodnotili prínos Európskej únie počas prvej dekády OSN 
za odstránenie chudoby (1996-2006) a jeho význam na európskej úrovni a obzvlášť 
venovala pozornosť partnerstvu s najchudobnejším obyvateľstvom, predovšetkým so 
ženami a predstavila budúce iniciatívy a tým využila zabehanú dynamiku z prvej dekády;

24. vyzýva orgány na všetkých stupňoch, aby sa pridali k oslavám Svetového dna boja proti 
chudobe (17. októbra);

°

°          °

25. poveruje predsedu Parlamentu, aby odovzdal toto uznesenie Komisii, Rade, Rade Európy 
a zoskupeniam mimovládnych organizácií zo sociálnej oblasti.



PR\572288SK.doc PE 359.968v01-00

SK
7

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
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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?


