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Pozměňovací návrh 1
Christa Prets

Návrh stanoviska
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise Směrem ke 
strategii EU o právech dítěte 
(KOM(2006)0367) a usnesení Evropského 
parlamentu týkající se tohoto sdělení ze 
dne 16. ledna 20081, zejména body 94 až 
117 tohoto sdělení,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu o odstranění 
všech forem diskriminace žen (CEDAW) 
přijatou v roce 1979,

Or. nl

Pozměňovací návrh 3
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Právní východisko 3 b (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na cíle tisíciletí z roku 2000, 
zejména odstranění chudoby a hladu 
(první cíl), všeobecný přístup ke vzdělání 

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0012. 
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(druhý cíl) a rovné příležitosti pro muže a 
ženy (třetí cíl) a na ochranu životního 
prostředí (čtvrtý cíl),

Or. nl

Pozměňovací návrh 4
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ženy jsou více 
ohroženy chudobou kvůli přetrvávajícím 
rozdílům v odměňování mezi ženami a 
muži,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že na zasedání 
Evropské rady v Lisabonu v roce 2000 se 
zúčastněné strany dohodly na vymýcení 
dětské chudoby v Evropě do roku 2010,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že zasedání Evropské 
rady v Nice v roce 2000 vyzvalo členské 
státy, aby zajistily, že budou dodržována 
doporučení z roku 1992 o zaručených 
minimálních zdrojích, které mají být 
poskytovány prostřednictvím systémů 
sociální ochrany,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že výrazněji hrozí 
chudoba v Evropě nezaměstnaným, 
domácnostem s jedním rodičem (zejména 
pokud jde o ženu), starším lidem, kteří žijí 
osaměle (také především ženám) a 
rodinám s několika závislými osobami,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pokud by 
neexistovaly všechny sociální transfery, 
riziko chudoby v EU by se, zejména mezi 
ženami, zvýšilo z 16 na 40 %, případně 
25 % bez výplat důchodů,
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že profesní kariéra 
žen, která je kratší, pomalejší a hůře 
odměňovaná, má také vliv na riziko žen, 
že je postihne chudoba, zejména pokud 
jde o ženy starší 65 let (o 21 % nebo 
5 procentních bodů více než u mužů),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

–1. zdůrazňuje, že chudoba a nerovnost 
nepostihují ženy a muže rovnoměrně; 
poukazuje na to, že průměrný příjem žen 
dosahuje pouze 55 % příjmu mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje pragmatičtější politický a 1. požaduje ucelenější politický a 
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institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími 
rodinami a osobami;

institucionální přístup v boji proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení; zdůrazňuje, že 
nerovnost pohlaví, pokud jde o podíl na 
ekonomické síle, je významným prvkem 
přispívajícím k chudobě žen, a že rovná 
práva a pravomoci žen jsou nezbytné pro 
vymýcení chudoby; zdůrazňuje, že rovnost 
žen a mužů a poskytování rovných 
příležitostí mužům a ženám musí být 
podporovány jako klíčová otázka strategie 
EU pro boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími 
rodinami, obzvláště rodinami s jedním 
rodičem, neboť chudoba znamená více 
než nedostatek peněz, a jelikož sociální 
vyloučení může být způsobeno rovněž 
stereotypy týkajícími se pohlaví, 
kulturními tradicemi a institucionální 
diskriminací;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje politiku pro boj proti chudobě 
a diskriminaci a podporu aktivní účasti, 
která však jasně podpoří jakýkoli konkrétní 
cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími
rodinami a osobami;

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který bude spojovat
politiku rovnosti mužů a žen, boj proti 
diskriminaci a sociálnímu vyloučení
a aktivní účast, jasně přitom bude 
podporovat jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s rodinami, sdruženími 
žen a nejchudšími osobami;

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl a 
zejména partnerství s nejchudšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje pragmatičtější politický a 
institucionální přístup v boji proti 
mimořádné chudobě, který nebude 
směšovat politiku rovnosti mužů a žen, boj 
proti diskriminaci a aktivní účast, který 
však jasně podpoří jakýkoli konkrétní cíl;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že ženám hrozí chudoba 
více než mužům;

Or. es

Pozměňovací návrh 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že v evropské společnosti 
ukazuje v současnosti přetrvávající trend 
směřující k feminizaci chudoby, že 
stávající rámec systémů sociální ochrany 
a řada sociálních a hospodářských a 
politik zaměstnanosti EU nejsou 
koncipovány tak, aby odpovídaly 
potřebám žen a rozdílům v práci žen; 
zdůrazňuje, že chudoba žen a sociální 
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vyloučení v Evropě vyžadují konkrétní, 
vícečetná a na pohlaví zaměřená řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zasazuje se o použití otevřené metody 
spolupráce v oblasti sociální ochrany a 
integrace; vyzývá Komisi, Výbor pro 
sociální ochranu a rovněž členské státy, 
aby stanovily konkrétní cíle týkající se 
rovnosti pohlaví a cíle zaměřené na boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
mimo jiné soubor politických opatření na 
podporu skupin žen, které jsou riziku 
chudoby a sociálního vyloučení vystaveny 
nejvíce, zejména žen v netradičních 
rodinách a rodinách s jedním rodičem, 
žen z řad přistěhovalců nebo uprchlíků a 
žen z etnických menšin, starších žen a žen 
s postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
provedly specifické analýzy a reformovaly 
systémy sociální ochrany a vyvinuly 
pokyny EU k reformě systémů sociální 
ochrany z hlediska rovnosti pohlaví, 
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včetně individualizace práv na sociální 
zabezpečení, přizpůsobení sociální 
ochrany a služeb měnící se struktuře 
rodiny a zajištění toho, aby sociální 
systémy lépe řešily tíživou situaci žen a 
odpovídaly potřebám nejvíce zranitelných 
skupin žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
účinná opatření k dosažení 
Barcelonských cílů služeb péče o děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby přijala opatření, 
kterými by napomohla členským státům 
účinně zavést zásadu rovné odměny za 
práci stejné společenské hodnoty; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
proto, aby rodiny žijící v extrémní 
chudobě byly jakožto rodina podporovány 
ve svém boji; žádá členské státy, aby 
ukončily umisťování dětí ze sociálně-
ekonomických důvodů a dlouhodobě 
pomáhaly rodičům vykonávat jejich 
rodičovskou odpovědnost i v obtížných 
situacích extrémní chudoby;

2. zdůrazňuje, že je nezbytný ucelený 
přístup k dobrým životním podmínkám 
dětí vycházející z přístupu zaměřeného na 
práva dítěte, jemuž rámec poskytuje 
Charta OSN o právech dítěte, s cílem 
zabezpečit adekvátní příjmy rodinám, 
rodičům samoživitelům či dětem z rodin
z řad přistěhovalců; podporuje názor 
Komise, že rovnováha mezi zaměřením na 
rozmanitost moderních forem rodiny a 
současně důrazem na práva dětí přináší 
v boji proti dětské chudobě nejlepší 
výsledky; požaduje jednotné a ucelené 
rodinné politiky, které půjdou nad rámec 
aktivního sociálního začleňování s cílem 
řešit veškeré aspekty dobrých životních 
podmínek dětí a rodin a vymýcením 
chudoby a sociálního vyloučení v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
proto, aby rodiny žijící v extrémní 
chudobě byly jakožto rodina podporovány 
ve svém boji; žádá členské státy, aby 
ukončily umisťování dětí ze sociálně-

2. zdůrazňuje, že právem každého dítěte je 
právo žít v bezpečném a milujícím 
prostředí, a to v jakémkoli věku a 
nezávisle na svých sociálně-ekonomických 
podmínkách;
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ekonomických důvodů a dlouhodobě 
pomáhaly rodičům vykonávat jejich 
rodičovskou odpovědnost i v obtížných 
situacích extrémní chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě 
byly jakožto rodina podporovány ve svém 
boji; žádá členské státy, aby ukončily 
umisťování dětí ze sociálně-
ekonomických důvodů a dlouhodobě 
pomáhaly rodičům vykonávat jejich 
rodičovskou odpovědnost i v obtížných 
situacích extrémní chudoby;

2. zdůrazňuje, že významným právem 
dítěte je právo žít se svými rodiči; 
zdůrazňuje význam otce a matky pro 
rozvoj dítěte jakéhokoli věku a nezávisle 
na sociálně-ekonomických podmínkách 
rodiny; žádá proto, aby rodiny žijící 
v extrémní chudobě byly jakožto rodina 
podporovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam rodiny pro rozvoj dětí jakéhokoli 
věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
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proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě 
byly jakožto rodina podporovány ve svém 
boji; žádá členské státy, aby ukončily 
umisťování dětí ze sociálně-
ekonomických důvodů a dlouhodobě 
pomáhaly rodičům vykonávat jejich 
rodičovskou odpovědnost i v obtížných 
situacích extrémní chudoby;

proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě 
byly jakožto rodina podporovány ve svém 
boji; 

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě 
byly jakožto rodina podporovány ve svém 
boji; žádá členské státy, aby ukončily 
umisťování dětí ze sociálně-ekonomických 
důvodů a dlouhodobě pomáhaly rodičům 
vykonávat jejich rodičovskou odpovědnost 
i v obtížných situacích extrémní chudoby;

2. zdůrazňuje, že prvořadým právem dítěte 
je právo žít se svou rodinou; zdůrazňuje 
význam otce a matky pro rozvoj dítěte 
jakéhokoli věku a nezávisle na sociálně-
ekonomických podmínkách rodiny; žádá 
proto, aby rodiny žijící v extrémní chudobě 
byly jakožto rodina podporovány ve svém 
boji; žádá členské státy, aby ukončily 
umisťování dětí ze sociálně-ekonomických 
důvodů a dlouhodobě pomáhaly rodičům 
vykonávat jejich rodičovskou odpovědnost 
i v obtížných situacích extrémní chudoby, 
v souvislosti s čímž jsou investice do 
matek/žen investicemi do dětí/rodin;

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Anna Záborská

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
zvláštní politiku pro děti žijící na ulici, 
zejména s ohledem na jejich specifické 
potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje 
sociálních dovedností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní 
badatele, aby zahájili studie s cílem 
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené 
solidární propojení mezi generacemi 
poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
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ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní 
badatele, aby zahájili studie s cílem 
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené 
solidární propojení mezi generacemi 
poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní
badatele, aby zahájili studie s cílem
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené 
solidární propojení mezi generacemi 
poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, například 
Evropskou sítí proti chudobě, která má 
zkušenost s prací s lidmi, kteří zažili 
chudobu, pro tyto osoby a ve spolupráci 
s nimi, jako je tomu v programech 
„propojování vědomostí“; rovněž vyzývá 
Eurostat a univerzitní badatele, aby
společně s výše uvedenými organizacemi
zahájili studie s cílem zjistit, zda rodina 
jakožto přirozené solidární propojení mezi 
generacemi poskytuje nejlepší ochranu 
proti extrémní chudobě a sociálnímu 
vyloučení; je toho názoru, že by se při 
vývoji ukazatelů mělo vycházet z údajů 
rozlišených podle pohlaví a že by 
základem měla být řešení, k nimž došli 
sami lidé na té nejnižší životní úrovni 
(zásada „učení se vlastní zkušeností“);
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Or. nl

Pozměňovací návrh 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní 
badatele, aby zahájili studie s cílem 
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené 
solidární propojení mezi generacemi 
poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti chudobě 
a zejména se samotnými nejchudšími 
osobami, jako je tomu v programech 
„propojování vědomostí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní 
badatele, aby zahájili studie s cílem 
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené 
solidární propojení mezi generacemi 

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“;
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poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se samotnými 
nejchudšími osobami, jako je tomu 
v programech „propojování vědomostí“; 
rovněž vyzývá Eurostat a univerzitní 
badatele, aby zahájili studie s cílem 
zdůraznit, že rodina jakožto přirozené
solidární propojení mezi generacemi 
poskytuje nejlepší ochranu proti extrémní 
chudobě a sociálnímu vyloučení;

3. znovu žádá Eurostat, aby vyvinul 
ukazatele pro hodnocení úspěchu těchto 
politik, v úzké spolupráci se sdruženími, 
které mají zkušenosti v boji proti extrémní 
chudobě a zejména se sdruženími žen a se 
samotnými nejchudšími osobami, jako je 
tomu v programech „propojování 
vědomostí“; rovněž vyzývá Eurostat a 
univerzitní badatele, aby zahájili studie 
s cílem zdůraznit, že rodiny jakožto 
přirozená solidární propojení mezi 
generacemi poskytují nejlepší ochranu 
proti extrémní chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Or. es

Pozměňovací návrh 34
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby se hledisko pohlaví 
uplatnilo ve všech politikách týkajících se 
dětí, jakožto předpoklad vyloučení 
veškerých forem diskriminace a násilí 
vůči dívkám; naléhavě žádá členské státy, 
aby provedly systematické posouzení 
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dopadu chudoby a sociálního vyloučení 
na dívky a vyvinuly specifická opatření, 
která by se na to zaměřila v souvislosti 
s politikami EU a OSN, jejich nástroji 
a mechanismy financování týkajícími se 
práv dítěte; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zabývat se odlišnými zkušenosti chlapců 
a dívek s chudobou a sociálním 
vyloučením v rané fázi jejich života tak, 
aby tyto děti v další fázi života mohly 
v souvislosti s dětskými právy čerpat 
výhody z poskytování rovných příležitostí 
z hlediska pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že všechny tyto nejistoty 
brání těm, kdo jimi trpí, aby uplatňovali 
svá základní práva; žádá vnitrostátní, 
evropské a mezinárodní orgány, aby vzaly 
v úvahu mnohorozměrný charakter velké 
chudoby, která postihuje všechny oblasti 
lidského života;

4. zdůrazňuje, že všechny tyto nejistoty 
brání těm, kdo jimi trpí, aby uplatňovali 
svá základní práva; žádá vnitrostátní, 
evropské a mezinárodní orgány, aby vzaly 
v úvahu mnohorozměrný charakter velké 
chudoby, která postihuje všechny oblasti 
lidského života, a zejména zkoumali 
příčinné souvislosti mezi domácím násilím 
ve vztazích a dlouhodobou chudobou;

Or. nl

Pozměňovací návrh 36
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že všechny tyto nejistoty 
brání těm, kdo jimi trpí, aby uplatňovali 
svá základní práva; žádá vnitrostátní, 
evropské a mezinárodní orgány, aby vzaly 
v úvahu mnohorozměrný charakter velké
chudoby, která postihuje všechny oblasti 
lidského života;

4. zdůrazňuje, že všechny tyto nejistoty 
brání těm, kdo jimi trpí, aby uplatňovali 
svá základní práva; žádá vnitrostátní, 
evropské a mezinárodní orgány, aby vzaly 
v úvahu mnohorozměrný charakter 
chudoby a sociálního vyloučení, které 
postihují všechny oblasti lidského života;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že ti nejchudší často 
uvádějí, že mít stálé placené zaměstnání 
jim umožňuje znovu nalézt hrdost, 
důstojnost a sebehodnocení ve vztahu 
k jejich dětem a rodinám; žádá proto, aby 
postupy začlenění do pracovního procesu 
předpokládaly součinnost 
s nejzranitelnějšími osobami a pracovníky 
za účelem dosažení skutečně vstřícné 
společnosti, která respektuje své nejchudší 
občany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná, že ti nejchudší často uvádějí, 5. připomíná, že ti nejchudší často uvádějí, 
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že mít stálé placené zaměstnání jim 
umožňuje znovu nalézt hrdost, důstojnost a 
sebehodnocení ve vztahu k jejich dětem a 
rodinám; žádá proto, aby postupy začlenění 
do pracovního procesu předpokládaly 
součinnost s nejzranitelnějšími osobami a 
pracovníky za účelem dosažení skutečně 
vstřícné společnosti, která respektuje své 
nejchudší občany;

že mít zajištěný příjem má stejnou 
hodnotu jako lidská důstojnost a stálé 
placené zaměstnání jim umožňuje znovu 
nalézt hrdost, důstojnost a sebehodnocení 
ve vztahu k jejich dětem a rodinám, 
přičemž v této souvislosti hraje 
významnou úlohu odstranění rozdílů 
v odměňování mužů a žen;

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že v EU je postiženo 
chudobou zaměstnaných 20 milionů lidí, 
zejména žen, což znamená, že chudobou 
zaměstnaných je ohroženo 6 % celkové 
populace a 36 % pracujících; vyzývá 
členské státy, aby se dohodly na právních 
předpisech týkajících se minimální mzdy, 
které jsou klíčovým prvkem aktivního 
začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zastává názor, že adekvátní systémy 
minimálního příjmu jsou základním 
předpokladem EU, která by byla založená 
na sociální spravedlnosti a rovných 
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příležitostech pro všechny; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, aby byl poskytován 
minimální příjem pro období bez 
zaměstnání nebo mezi dvěma pracovními 
poměry, a byla přitom věnována pozornost 
obzvláště skupinám žen s dodatečnou 
odpovědností;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Evropskou unii, členské státy a 
sdružení organizované občanské 
společnosti, aby dbaly na to, aby při 
setkáních na různých úrovních nebyly 
stále stejné děti jmenovány jako 
představitelé zastupující určitou skupinu, 
region nebo zemi; vyzývá všechny 
zúčastněné strany na všech rozhodovacích 
úrovních, aby nalezly způsob, který by 
nejvíce vyloučeným dětem umožnil, aby se 
vyjádřily, a který by s nimi vytvořil 
dlouhodobé projekty s dostatečnými 
finančními a lidskými zdroji; vyzývá 
zúčastněné strany, aby podporovaly 
projekty, které umožní setkávání mezi 
dětmi z různého sociálního prostředí 
a různých kultur a zdůrazní víceoborové 
hledisko projektů umožňujících 
uměleckou tvorbu a podporujících 
utváření myšlení dětí a jejich slovní 
projev.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá Evropskou unii, členské státy a 
sdružení organizované občanské 
společnosti, aby dbaly na to, aby při 
setkáních na různých úrovních nebyly stále 
stejné děti jmenovány jako představitelé 
zastupující určitou skupinu, region nebo 
zemi; vyzývá všechny zúčastněné strany na 
všech rozhodovacích úrovních, aby nalezly 
způsob, který by nejvíce vyloučeným 
dětem umožnil, aby se vyjádřily, a který by 
s nimi vytvořil dlouhodobé projekty 
s dostatečnými finančními a lidskými 
zdroji; vyzývá zúčastněné strany, aby 
podporovaly projekty, které umožní 
setkávání mezi dětmi z různého sociálního 
prostředí a různých kultur a zdůrazní 
víceoborové hledisko projektů 
umožňujících uměleckou tvorbu a 
podporujících utváření myšlení dětí a jejich 
slovní projev.

6. žádá Evropskou unii, členské státy a 
sdružení organizované občanské 
společnosti, jakož i svépomocné 
organizace lidí žijících na té nejnižší 
úrovni, vytvořené osobami, které mají 
vlastní zkušenost chudoby, aby dbaly na 
to, aby při setkáních na různých úrovních 
mělo stále více dětí z nejrůznějších kultur 
a sociálního prostředí příležitost k tomu, 
aby zastupovaly svůj region nebo zemi; 
vyzývá EU a členské státy, aby uznaly 
vnitrostátní sítě a organizace boje proti
chudobě (například Evropskou síť boje 
proti chudobě) jako organizace občanské 
společnosti a také k jejich systematické 
podpoře; vyzývá EU a členské státy, aby 
zajistily, že zahrnou tyto organizace lidí 
na té nejnižší úrovni do svých politik na 
všech rozhodovacích úrovních, aby využily 
dostupné zdroje, které umožní nejvíce 
vyloučeným dětem, aby se vyjádřily, a 
který by s nimi vytvořil dlouhodobé 
projekty s dostatečnými finančními a 
lidskými zdroji; vyzývá zúčastněné strany, 
aby podporovaly projekty, které umožní 
setkávání mezi dětmi z různého sociálního 
prostředí a různých kultur a zdůrazní 
víceoborové hledisko projektů 
umožňujících uměleckou tvorbu a 
poskytujících dětem příležitosti k tomu, 
aby vyjádřily vlastní názory týkající se 
možných řešení, a také s cílem přiblížit je 
k druhým (prostřednictvím výměn 
vrstevníků).

Or. nl
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Pozměňovací návrh 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvinuly otevřenou metodu spolupráce 
v oblasti služeb péče s cílem stanovit 
doporučení týkající se toho, jak naplňovat 
potřeby poskytování služeb péče v Evropě 
(např. organizování a financování služeb 
péče o děti a další závislé osoby), včetně 
stanovení přesných cílů a ukazatelů 
zaměřených na zajištění toho, aby do roku 
2015 existovala v rámci EU zařízení pro 
90 % dětí, a to od narození až po dosažení 
věku pro povinnou školní docházku, a 
dostatečná úroveň poskytování péče 
o další závislé osoby; zdůrazňuje, že 
veškeré služby by měly splňovat kritérium 
dostupnosti, přístupnosti a dobré kvality, 
aby výchova dětí a péče o závislé osoby již 
nepředstavovala zejména pro ženy riziko 
chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. podporuje volnou a neomezenou účast 
na vzdělávání, odborné přípravě a 
celoživotním učení a na školení o šetrném 
zacházení s finančními zdroji;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
smíšené třídy a kvóty obou pohlaví 
k přijetí na vysoké školy a nabízet větší 
rozsah cest s kulturními a vzdělávacími 
cíli, jakož i výměnné pobyty, které by 
chudým daly příležitost k tomu, aby se 
plně účastnili ve znalostní společnosti a 
kulturním životě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. podporuje využití otevřené metody 
spolupráce mezi členskými státy a na 
všech dalších úrovních řízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
všechny děti, a zejména ty, které žijí 
v chudobě, měly možnost účastnit se 
sociálního a kulturního života, sportu a 
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rekreace;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá evropské orgány a členské 
státy, aby si uvědomily, že rodiče 
samoživitelé jsou více ohroženi chudobou, 
a pro tyto typy rodin přijaly zvláštní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že ženám, zejména 
starším, hrozí chudoba více než mužům, 
neboť systémy sociálního zabezpečení 
jsou často založeny na zásadě trvalého 
placeného zaměstnání; požaduje 
individualizované právo na adekvátní 
minimální příjem, který není podmíněn 
příspěvky souvisejícími se zaměstnáním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že v EU pracuje na 
částečný úvazek 31 % žen a 7,4 % mužů; 
zdůrazňuje, že částečný úvazek 
představuje u žen často pouze triviální a 
okrajovou špatně placenou práci 
s nedostatečnou sociální ochranou; 
poukazuje na to, že ženám, zejména 
starším, často hrozí chudoba, neboť 
důchod vypočítaný ze zaměstnání na 
částečný úvazek většinou nepostačuje 
k tomu, aby mohly vést samostatný život;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytná podpora 
opětovné integrace dětí žijících na ulici, 
dětí, které byly obětí obchodování a 
nezletilých bez doprovodu do jejich rodin; 
zdůrazňuje, že takové sblížení by mělo být 
doprovázeno zvláštními opatřeními na 
sociální znovuzačlenění, pokud dítě 
socioekonomická situace vedla k účasti 
v nezákonných způsobech získávání 
peněz, které mají ničivý dopad na tělesný i 
mravní vývoj dítěte, například prostituci 
nebo obchodování s drogami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Eurostat, aby se napojil na 
soubor ukazatelů, který je vytvářen ke 
sledování dopadu činnosti EU na práva a 
dobré životní podmínky dětí Agenturou 
EU pro základní práva; poukazuje na to, 
že je nezbytné společné úsilí Komise, 
Agentury pro základní práva a členských 
států za účelem spolupráce s příslušnými 
agenturami OSN, mezinárodními 
organizacemi a výzkumnými středisky, jež 
by přispěla k lepšímu shromažďování 
srovnatelných statistických údajů 
týkajících se situace dětí v EU1; vyzývá 
členské státy, aby uskutečnily veškerá 
možná opatření zaměřená na plnění 
doporučení vyjádřených ve zprávě 
o dětské chudobě Výboru pro sociální 
ochranu přijaté dne 17. ledna 2008, ve 
které se zdůrazňuje, že by členské státy 
měly přezkoumat odlišné zdroje údajů 
o situaci ohrožených dětí, které jsou 
dostupné na vnitrostátní a nižší úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá členské státy, aby vzaly v úvahu 
skutečnost, že začarovaný kruh 
mimořádné chudoby, zranitelnosti, 

                                               
1 2007/2093(INI)).
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diskriminace a sociálního vyloučení 
vystavuje děti, především děti z ulice, 
značnému riziku, a že při řešení 
vícečetných deprivací je zapotřebí 
rozlišený a individualizovaný přístup; 
naléhavě žádá členské státy, aby podpořily 
evropské společné úsilí o zastavení 
obchodování s dětmi a dětské prostituce, 
užívání drog dětmi, násilí páchaného na 
dětech a také zločinnosti mladistvých;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. připomíná význam kvalitního 
vzdělávání a odborné přípravy, které 
přinášejí mladým lidem dobrou práci, pro 
jejich citový, sociální, fyzický a kognitivní 
vývoj a pro prolomení dědictví chudoby po 
předchozích generacích; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, aby tyto služby byly 
přístupné a účinně poskytované skupinám 
dětí a mladých lidí na okraji společnosti, 
bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, 
společenskou třídu, pohlaví, věk či 
postižení; požaduje zacílené vzdělávací 
služby, včetně neformálního vzdělávání, 
jakožto dočasná a nediskriminační 
opatření na pomoc dětem, které nemají 
přístup ke vzdělávání v hlavním 
vzdělávacím proudu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vyzývá EU, členské státy a 
organizovaná sdružení občanské 
společnosti, aby zajistily, aby účast dětí 
byla vždy organizována v souladu 
se základními zásadami bezpečné a 
smysluplné účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Christa Prets

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. připomíná, že mimořádná chudoba a 
vyčlenění na okraj společnosti výrazně 
postihují vývoj dětí žijících na ulici a činí 
je zranitelnými zejména vůči tělesnému,
duševnímu a sexuálnímu zneužívání, 
brání jim v přístupu ke kvalitním službám 
a přivádí je k nezákonným činnostem, 
které tyto děti vyčleňují na okraj 
společnosti a snižují jejich příležitosti ke 
vstupu na trh práce; naléhavě žádá 
členské státy, aby učinily konkrétní a 
zaměřené kroky k řešení zvláštních potřeb 
dětí žijících na ulici a aby lépe 
koordinovaly opatření ústředních, 
regionálních a místních orgánů, která 
napomohou překonat nedostatečné běžné 
způsoby intervence, které se tímto 
zabývají; zdůrazňuje narůstající evropský 
rozměr fenoménu dětí žijících na ulici, a 
vyzývá ke společné koordinované akci 
zabývající se příčinami mimořádného 
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vyčleňování na okraj společnosti a 
chudoby dětí žijících na ulici a jejich 
rodin, zlepšením jejich přístupu ke 
kvalitním službám a bojem proti 
organizovanému zločinu; vyzývá Radu, 
aby schválila celoevropský závazek 
vycházející z usnesení Evropského 
parlamentu Směrem ke strategii EU 
o právech dítěte1 ze dne 16. ledna 2008 za 
účelem vymýcení fenoménu dětí žijících 
na ulici do roku 2015;

Or. en

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0012.
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