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Τροπολογία 1
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με μια στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
δικαιώματα του παιδιού (COM (2006 
367) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 20081, 
ιδίως τις παραγράφους 94 - 117,

Or. en

Τροπολογία 2
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW), που εγκρίθηκε το
1979,

Or. nl

Τροπολογία 3
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 3 β (νέα)

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0012. 



PE407.714v01-00 4/35 AM\726647EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς 
στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων 
Εθνών του 2000, ιδίως την εξάλειψη της 
φτώχειας και της πείνας (πρώτος 
στόχος), την επίτευξη καθολικής βασικής 
εκπαίδευσης (δεύτερος στόχος) και ίσες 
ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες (τρίτος 
στόχος) και την προστασία του 
περιβάλλοντος (έβδομος στόχος),

Or. nl

Τροπολογία 4
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επίμονες 
ανισότητες των αμοιβών ανδρών και 
γυναικών θέτει τις γυναίκες σε
μειονεκτικότερη θέση όσον αφορά την 
αποφυγή της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000 
συμφώνησε να εξαλείψει την παιδική 
φτώχεια στη Ευρώπη έως το 2010,
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Or. en

Τροπολογία 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Νίκαιας το 2000 κάλεσε 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την 
παρακολούθηση της σύστασης του 1992 
σχετικά με τις ελάχιστες εγγυήσεις πόρων 
που πρέπει να εξασφαλίζονται από τα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας,

Or. en

Τροπολογία 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος της 
φτώχειας είναι σημαντικά υψηλότερος 
για τους ανέργους, τις μονογονεϊκές 
οικογένειες (των οποίων ηγούνται κυρίως 
γυναίκες), τους ηλικιωμένους που ζουν 
μόνοι (επίσης ιδίως γυναίκες) και τις 
οικογένειες με αρκετά εξαρτώμενα μέλη,

Or. en

Τροπολογία 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείψει 
κοινωνικών μεταβιβάσεων, ο κίνδυνος 
της φτώχειας στην ΕΕ ιδίως για τις 
γυναίκες θα αυξανόταν από 16% σε 40%, 
ή σε 25% εξαιρουμένων των 
συνταξιοδοτικών πληρωμών,

Or. en

Τροπολογία 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη E (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συντομότερης 
διάρκειας, βραδύτερης εξέλιξης και λιγότερο 
καλά αμειβόμενες σταδιοδρομίες των 
γυναικών αυξάνουν τον κίνδυνο να 
περιέλθουν σε φτώχεια, ιδίως για τις γυναίκες 
άνω των 65 ετών (21% ή 5 εκατοστιαίες 
μονάδες περισσότερο από ό,τι οι άνδρες),

Or. en

Τροπολογία 10
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι η φτώχεια και η 
ανισότητα επηρεάζουν δυσανάλογα τις 
γυναίκες· επισημαίνει ότι το μέσο 
εισόδημα των γυναικών αντιστοιχεί μόλις 
στο 55 % του εισοδήματος των ανδρών·

Or. en
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Τροπολογία 11
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
ενεργού συμμετοχής, αλλά η οποία θα 
προάγει σαφώς και εξ ολοκλήρου κάθε 
στόχο, και κυρίως τη συνεργασία με τις πιο 
φτωχές οικογένειες και τα πιο φτωχά 
άτομα·

1. ζητά μια περισσότερο ολιστική πολιτική 
και θεσμική προσέγγιση στα πλαίσια της 
καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· επισημαίνει ότι 
οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων στον 
καταμερισμό της οικονομικής ισχύος 
αποτελούν έναν βασικό συντελεστή στη 
φτώχεια των γυναικών και ότι τα ίσα 
δικαιώματα και η χειραφέτηση των 
γυναικών είναι σημαντικά για την 
εξάλειψη της φτώχειας· υπογραμμίζει ότι 
η ισότητα των φύλων και η ενσωμάτωση 
της διάστασης του φύλου πρέπει να 
προωθηθεί ως διατομεακό θέμα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 12
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, 
αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, 
αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 
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ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες 
και τα πιο φτωχά άτομα·

ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες, 
ιδίως τις μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς 
η φτώχεια δεν συνεπάγεται μόνο την
έλλειψη χρημάτων, και καθώς κοινωνικός 
αποκλεισμός μπορεί να προκληθεί και από 
τα στερεότυπα σε σχέση με τα δύο φύλα, 
τις πολιτιστικές παραδόσεις και τις 
θεσμικές διακρίσεις·

Or. nl

Τροπολογία 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών, της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και της 
ενεργού συμμετοχής, αλλά η οποία θα 
προάγει σαφώς και εξ ολοκλήρου κάθε 
στόχο, και κυρίως τη συνεργασία με τις πιο 
φτωχές οικογένειες και τα πιο φτωχά 
άτομα·

1. ζητά μια πολιτική για την καταπολέμηση
της φτώχειας και των διακρίσεων και την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής, η 
οποία θα προάγει σαφώς και εξ ολοκλήρου 
κάθε στόχο·

Or. en

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
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πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, 
αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 
ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες 
και τα πιο φτωχά άτομα·

πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία θα ενσωματώνει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, και της ενεργού συμμετοχής, 
η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 
ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες, 
με ενώσεις γυναικών και τα πιο φτωχά 
άτομα·

Or. es

Τροπολογία 15
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, 
αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 
ολοκλήρου κάθε στόχο, και κυρίως τη 
συνεργασία με τις πιο φτωχές οικογένειες 
και τα πιο φτωχά άτομα·

1. ζητά μια περισσότερο ρεαλιστική 
πολιτική και θεσμική προσέγγιση στα 
πλαίσια της καταπολέμησης της ακραίας 
φτώχειας, η οποία δεν θα αναμιγνύει τις 
πολιτικές της ισότητας μεταξύ των ανδρών 
και των γυναικών, της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της ενεργού συμμετοχής, 
αλλά η οποία θα προάγει σαφώς και εξ 
ολοκλήρου κάθε στόχο·

Or. en

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος της 
περιαγωγής σε κατάσταση ακραίας
φτώχειας είναι μεγαλύτερος για τις 
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες·

Or. es

Τροπολογία 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η έμμονη τάση προς 
την αύξηση του ποσοστού των γυναικών 
μεταξύ των φτωχών στις σημερινές 
ευρωπαϊκές κοινωνίες καταδεικνύει ότι 
το ισχύον πλαίσιο των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, και το ευρύ 
φάσμα ευρωπαϊκών κοινωνικών και 
οικονομικών πολιτικών και πολιτικών 
απασχόλησης δεν έχουν σχεδιαστεί για 
την κάλυψη των αναγκών των γυναικών 
και των διαφορών στην εργασία των 
γυναικών· υπογραμμίζει ότι η φτώχεια 
των γυναικών και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός στην Ευρώπη απαιτεί 
ειδικές και πολλαπλές αντιδράσεις 
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των 
δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υποστηρίζει τη χρήση της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική ένταξη· 
καλεί την Επιτροπή, την Επιτροπή 
Κοινωνικής Προστασίας και τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν ειδικούς στόχους 
όσον αφορά την ισότητα των φύλων για 
την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, 
συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμης 
πολιτικών δράσεων για τη στήριξη 
ομάδων γυναικών που αντιμετωπίζουν 
υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι μη 
παραδοσιακές και οι μονογονεϊκές 
οικογένειες, οι μετανάστριες, οι γυναίκες 
πρόσφυγες και οι γυναίκες εθνικών 
μειονοτήτων, οι μεγαλύτερης ηλικίας 
γυναίκες και οι γυναίκες με αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν ειδική
ανάλυση και μεταρρύθμιση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και 
να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές 
σε επίπεδο ΕΕ για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε 
σχέση με την ισότητα των φύλων,
συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης 
των δικαιωμάτων στην κοινωνική 
ασφάλεια, προσαρμόζοντας την 
κοινωνική προστασία και τις υπηρεσίες 
στις μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές 
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και διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα 
κοινωνικής προστασίας αντισταθμίζουν 
καλύτερα την επισφαλή κατάσταση των 
γυναικών και καλύπτουν τις ανάγκες των 
πιο ευπαθών ομάδων γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 20
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους της Βαρκελώνης 
σχετικά με τις υπηρεσίες παιδικής 
μέριμνας·

Or. en

Τροπολογία 21
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
να επιτύχουν μια αποτελεσματική
εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης κοινωνικής αξίας·

Or. en
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Τροπολογία 22
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

2. τονίζει τη σημασία μίας ολιστικής 
προσέγγισης για την ευημερία του παιδιού 
βασισμένης σε μια οπτική η οποία θα 
επικεντρώνεται στα δικαιώματα του 
παιδιού όπως προσδιορίζονται από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα του παιδιού, με στόχο τη 
διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος για 
οικογένειες, κατάλληλης στέγης για 
παιδιά και οικογένειες, μονογονεϊκές 
οικογένειες ή παιδιά σε οικογένειες 
μεταναστών· στηρίζει την άποψη της 
Επιτροπής ότι μία ισορροπία μεταξύ της 
έμφασης στην ποικιλομορφία των 
σύγχρονων οικογενειακών δομών και της 
έμφασης στα δικαιώματα των παιδιών 
επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα 
για την καταπολέμηση της παιδικής 
φτώχειας· ζητεί ολοκληρωμένες, 
ολιστικές οικογενειακές πολιτικές οι 
οποίες θα προχωρούν πέραν της ενεργού 
ένταξης για την αντιμετώπιση όλων των 
πτυχών της παιδικής και οικογενειακής 
ευημερίας και την εξάλειψη της παιδικής 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 2. τονίζει ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα
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παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

να ζει σε ένα ασφαλές και στοργικό 
περιβάλλον, όποια και αν είναι η ηλικία του 
και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του·

Or. en

Τροπολογία 24
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

2. τονίζει ότι ένα σημαντικό δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με τους γονείς του· εξαίρει τη σημασία του 
πατέρα και της μητέρας για την ανάπτυξη 
του παιδιού, όποια και αν είναι η ηλικία του 
και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν οι οικογένειες που ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας· 

Or. en
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Τροπολογία 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
των οικογενειών για την ανάπτυξη των 
παιδιών, όποια και αν είναι η ηλικία τους
και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· 

Or. es

Τροπολογία 26
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 

2. τονίζει ότι το πρώτο δικαίωμα του 
παιδιού, είναι το δικαίωμά του να ζει μαζί 
με την οικογένειά του· εξαίρει τη σημασία 
του πατέρα και της μητέρας για την 
ανάπτυξη του παιδιού, όποια και αν είναι η 
ηλικία του και ανεξάρτητα από τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της 
οικογένειας· ζητά, κατά συνέπεια, να 
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υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας·

υποστηριχθούν στον αγώνα τους οι 
οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας 
φτώχειας· ζητά από τα κράτη μέλη να 
σταματήσουν τον εγκλεισμό των παιδιών 
για κοινωνικοοικονομικούς λόγους, και να 
βοηθούν, επί μονίμου βάσεως, τους γονείς 
στην άσκηση των γονικών τους 
καθηκόντων, ακόμα και στις δυσμενείς 
καταστάσεις της ακραίας φτώχειας, καθώς 
η επένδυση στη χειραφέτηση των 
μητέρων/γυναικών συνεπάγεται την 
επένδυση στα παιδιά/οικογένειες·

Or. nl

Τροπολογία 27
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν 
ειδική πολιτική για τα παιδιά του δρόμου, 
ιδίως όσον αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 28
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση 
δεικτών για τη μέτρηση της επιτυχίας 
των εν λόγω πολιτικών, σε στενή 
συνεργασία με τις οργανώσεις που 

διαγράφεται
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διαθέτουν πείρα στην καταπολέμηση της 
ακραίας φτώχειας και, πιο συγκεκριμένα, 
με τα ίδια τα πιο φτωχά άτομα, κατά το 
πρότυπο των προγραμμάτων της 
«διασταύρωσης γνώσεων»· καλεί επίσης 
την Eurostat και τους πανεπιστημιακούς 
ερευνητές να διεξαγάγουν μελέτες, για να 
αναδείξουν ότι η οικογένεια, φυσικό 
δίκτυο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 29
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των 
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των 
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· 

Or. en
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Τροπολογία 30
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των 
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, επί παραδείγματι το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο κατά της Φτώχειας, που έχει 
εμπειρία και εργάζεται με ανθρώπους, για 
τους ανθρώπους και μέσω των 
ανθρώπων με εμπειρία φτώχειας, κατά το 
πρότυπο των προγραμμάτων της 
«διασταύρωσης γνώσεων»· καλεί επίσης 
την Eurostat και τους πανεπιστημιακούς 
ερευνητές να διεξαγάγουν μελέτες, από 
κοινού με τις προαναφερθείσες 
οργανώσεις, προκειμένου να 
διαπιστώσουν εάν η οικογένεια, φυσικό 
δίκτυο αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό· είναι της γνώμης ότι η 
ανάπτυξη δεικτών θα πρέπει να βασίζεται 
σε δεδομένα που αναλύονται ανά φύλο
και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται ως 
αφετηρία (αρχή της αξιοποίησης 
διδαγμάτων) λύσεις που έχουν αναπτύξει 
οι ίδιες οι ενδεέστερες τάξεις/άνθρωποι 
σε επίπεδο βάσης·

Or. nl

Τροπολογία 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών,
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και, πιο 
συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· 

Or. en

Τροπολογία 32
Gabriela Creţu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· 
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την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or. en

Τροπολογία 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι η οικογένεια, φυσικό δίκτυο 
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρει την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

3. επαναλαμβάνει το αίτημά του στην 
Eurostat σχετικά με την κατάρτιση δεικτών 
για τη μέτρηση της επιτυχίας των εν λόγω 
πολιτικών, σε στενή συνεργασία με τις 
οργανώσεις που διαθέτουν πείρα στην 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και, 
πιο συγκεκριμένα, με τις ενώσεις 
γυναικών και με τα ίδια τα πιο φτωχά 
άτομα, κατά το πρότυπο των
προγραμμάτων της «διασταύρωσης 
γνώσεων»· καλεί επίσης την Eurostat και 
τους πανεπιστημιακούς ερευνητές να 
διεξαγάγουν μελέτες, για να αναδείξουν 
ότι οι οικογένειες, ως φυσικά δίκτυα
αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, 
προσφέρουν την καλύτερη προστασία από 
την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

Or. es

Τροπολογία 34
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ζητεί την ανάπτυξη της διάστασης 
του φύλου σε όλες τις πολιτικές που 
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σχετίζονται με τα παιδιά ως προϋπόθεση 
για τη εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων και βίας κατά των κοριτσιών· 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να διεξάγουν 
συστηματικές εκτιμήσεις σχετικά με τις 
επιπτώσεις της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού στα κορίτσια 
και να αναπτύξουν ειδικά μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και των 
πολιτικών των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 
και μέσα και μηχανισμούς 
χρηματοδότησης για τα δικαιώματα του 
παιδιού· υπογραμμίζει την ανάγκη 
εξέτασης των διαφόρων τρόπων με τους 
οποίους βιώνουν τα κορίτσια και τα 
αγόρια τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό νωρίτερα στη ζωή ούτως 
ώστε η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στα δικαιώματα των παιδιών να 
έχει θετικό αντίκτυπο στα υστερότερα 
στάδια του κύκλου της ζωής·

Or. en

Τροπολογία 35
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει το γεγονός ότι οι όλες αυτές οι 
επισφαλείς καταστάσεις εμποδίζουν όσους 
πλήττονται από αυτές να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητά από τα 
ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή θεσμικά 
όργανα να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της μεγάλης φτώχειας που 
αγγίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
ζωής·

4. τονίζει το γεγονός ότι οι όλες αυτές οι 
επισφαλείς καταστάσεις εμποδίζουν όσους 
πλήττονται από αυτές να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητά από τα 
ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή θεσμικά 
όργανα να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της μεγάλης φτώχειας που 
αγγίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
ζωής, και να διερευνήσουν ιδίως την
αιτιώδη συνάφεια μεταξύ 
ενδοοικογενειακής βίας  και 
μακροπρόθεσμης φτώχειας·
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Or. nl

Τροπολογία 36
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει το γεγονός ότι οι όλες αυτές οι 
επισφαλείς καταστάσεις εμποδίζουν όσους 
πλήττονται από αυτές να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητά από τα 
ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή θεσμικά 
όργανα να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της μεγάλης φτώχειας που 
αγγίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
ζωής·

4. τονίζει το γεγονός ότι οι όλες αυτές οι 
επισφαλείς καταστάσεις εμποδίζουν όσους 
πλήττονται από αυτές να απολαμβάνουν τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους· ζητά από τα 
ευρωπαϊκά, εθνικά και διεθνή θεσμικά 
όργανα να λάβουν υπόψη τον πολυδιάστατο 
χαρακτήρα της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού που αγγίζει όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης ζωής·

Or. en

Τροπολογία 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι πιο φτωχοί αναφέρουν 
συχνά ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και 
αμειβόμενης απασχόλησης τους επιτρέπει 
να ανακτήσουν την υπερηφάνεια, την 
αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμησή τους 
απέναντι στα παιδιά τους και στις 
οικογένειές τους· ζητά, κατά συνέπεια, η 
πορεία προς την ένταξη στην 
επαγγελματική ζωή να προβλέπει τη 
στήριξη των πιο αδύναμων ατόμων και 
εργαζομένων, προκειμένου να είναι δυνατή 
η διαμόρφωση μιας πραγματικής 
κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και με 
σεβασμό προς τους πιο φτωχούς πολίτες 

διαγράφεται
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της·

Or. en

Τροπολογία 38
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι οι πιο φτωχοί αναφέρουν 
συχνά ότι η ύπαρξη μιας σταθερής και 
αμειβόμενης απασχόλησης τους επιτρέπει 
να ανακτήσουν την υπερηφάνεια, την 
αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμησή τους 
απέναντι στα παιδιά τους και στις 
οικογένειές τους· ζητά, κατά συνέπεια, η 
πορεία προς την ένταξη στην επαγγελματική 
ζωή να προβλέπει τη στήριξη των πιο 
αδύναμων ατόμων και εργαζομένων, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διαμόρφωση 
μιας πραγματικής κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς και με σεβασμό προς τους πιο 
φτωχούς πολίτες της·

5. υπενθυμίζει ότι οι πιο φτωχοί αναφέρουν 
συχνά ότι η ύπαρξη ασφαλούς εισοδήματος 
αντάξιου της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή 
μιας σταθερής και αμειβόμενης 
απασχόλησης τους επιτρέπει να ανακτήσουν 
την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια, την 
αυτοεκτίμησή τους απέναντι στα παιδιά 
τους και στις οικογένειές τους, και στο ίδιο 
πλαίσιο και η εξάλειψη της μισθολογικής 
ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο·
ζητά, κατά συνέπεια, η πορεία προς την 
ένταξη στην επαγγελματική ζωή να 
προβλέπει τη στήριξη των πιο αδύναμων 
ατόμων και εργαζομένων, προκειμένου να 
είναι δυνατή η διαμόρφωση μιας 
πραγματικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
και με σεβασμό προς τους πιο φτωχούς 
πολίτες της·

Or. nl

Τροπολογία 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει ότι 20 εκατομμύρια 
άτομα, ιδίως γυναίκες, στην ΕΕ 
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πλήττονται από φτώχεια ενώ εργάζονται, 
δηλ. το 6% του συνολικού πληθυσμού και 
το 36% του εργαζόμενου πληθυσμού 
διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ενώ 
εργάζεται· καλεί τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν σε νομοθεσία περί 
ελάχιστου μισθού ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της ενεργού ένταξης·

Or. en

Τροπολογία 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. δηλώνει ότι τα καθεστώτα επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος αποτελούν 
θεμελιώδη προϋπόθεση για μία ΕΕ η 
οποία θα βασίζεται στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες για 
όλους· καλεί τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν την παροχή επαρκούς 
ελάχιστου εισοδήματος για περιόδους 
εκτός εργασίας ή μεταξύ εργασιών, με 
ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες γυναικών 
που έχουν πρόσθετες ευθύνες·

Or. en

Τροπολογία 41
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από 
τα κράτη μέλη και από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να μεριμνήσουν 

διαγράφεται
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ώστε, σε συναντήσεις διαφορετικών 
επιπέδων, τα παιδιά που έχουν οριστεί 
αντιπρόσωποι για να εκπροσωπήσουν μια 
ομάδα, μια περιοχή ή μια χώρα να μην 
είναι πάντα τα ίδια· καλεί τους φορείς που 
εμπλέκονται σε κάθε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων να βρουν τα μέσα για να 
επιτρέψουν την έκφραση των πιο 
αποκλεισμένων παιδιών, υλοποιώντας μαζί 
με τα παιδιά μακροπρόθεσμα έργα, τα 
οποία θα συνοδεύονται από επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους· καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς 
να ενθαρρύνουν έργα που επιτρέπουν τη 
συνάντηση παιδιών από διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα και από 
διαφορετικούς πολιτισμούς, 
υπογραμμίζοντας τη διεπιστημονική πτυχή 
των έργων, επιτρέποντας την καλλιτεχνική 
δημιουργία και ευνοώντας την καλλιέργεια 
της σκέψης καθώς και τη συμμετοχή των 
παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 42
Ria Oomen-Ruijten

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα 
κράτη μέλη και από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών να μεριμνήσουν 
ώστε, σε συναντήσεις διαφορετικών 
επιπέδων, τα παιδιά που έχουν οριστεί
αντιπρόσωποι να εκπροσωπήσουν μια
ομάδα, μια περιοχή ή μια χώρα να μην 
είναι πάντα τα ίδια· καλεί τους φορείς που 
εμπλέκονται σε κάθε επίπεδο λήψης 
αποφάσεων να βρουν τα μέσα για να 
επιτρέψουν την έκφραση των πιο 
αποκλεισμένων παιδιών, υλοποιώντας μαζί 
με τα παιδιά μακροπρόθεσμα έργα, τα οποία 

6. ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα 
κράτη μέλη και από τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τις 
οργανώσεις βάσης/αυτοβοήθειας που 
έχουν συσταθεί από ανθρώπους με 
εμπειρία φτώχειας, να μεριμνήσουν ώστε, 
σε συναντήσεις διαφορετικών επιπέδων, όλο 
και περισσότερα παιδιά διαφορετικών 
πολιτισμών και διαφορετικού κοινωνικού 
υπόβαθρου να έχουν την ευκαιρία να 
εκπροσωπήσουν την περιοχή ή τη χώρα 
τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν εθνικά δίκτυα και 
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θα συνοδεύονται από επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους· καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς 
να ενθαρρύνουν έργα που επιτρέπουν τη 
συνάντηση παιδιών από διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα και από 
διαφορετικούς πολιτισμούς, 
υπογραμμίζοντας τη διεπιστημονική πτυχή 
των έργων, επιτρέποντας την καλλιτεχνική 
δημιουργία και ευνοώντας την καλλιέργεια 
της σκέψης καθώς και τη συμμετοχή των 
παιδιών.

οργανώσεις κατά της φτώχειας (όπως το 
ευρωπαϊκό δίκτυο κατά της φτώχειας) ως 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και να τα στηρίζουν συστηματικά· καλεί 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την ενσωμάτωση αυτών 
των οργανώσεων βάσης στην πολιτική 
τους σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων, να 
διαθέσουν πόρους για να επιτρέψουν την 
έκφραση των πιο αποκλεισμένων παιδιών, 
υλοποιώντας μαζί με τα παιδιά 
μακροπρόθεσμα έργα, τα οποία θα 
συνοδεύονται από επαρκείς 
χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους 
πόρους· καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς 
να ενθαρρύνουν έργα που επιτρέπουν τη 
συνάντηση παιδιών από διαφορετικά 
κοινωνικά περιβάλλοντα και από 
διαφορετικούς πολιτισμούς, 
υπογραμμίζοντας τη διεπιστημονική πτυχή 
των έργων, επιτρέποντας την καλλιτεχνική 
δημιουργία και δίνοντας στα παιδιά 
ευκαιρίες να εκφράσουν τις ιδέες τους 
σχετικά με πιθανές λύσεις και επίσης να 
τις μεταλαμπαδεύσουν σε άλλους 
(ανταλλαγή μεταξύ συνομηλίκων).

Or. nl

Τροπολογία 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να αναπτύξουν μια ανοικτή μέθοδο 
συντονισμού στον τομέα των υπηρεσιών 
μέριμνας προκειμένου να διατυπώσουν 
συστάσεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης 
της ανάγκης παροχής υπηρεσιών 
μέριμνας στην Ευρώπη (δηλ. την 
οργάνωση και τη χρηματοδότηση τη; 
μέριμνας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα 



AM\726647EL.doc 27/35 PE407.714v01-00

EL

άτομα), καθορίζοντας μεταξύ άλλων
συγκεκριμένους στόχους και δείκτες με 
σκοπό τη δημιουργία υποδομών παιδικής 
μέριμνας για το 90% των παιδιών από τη 
γέννησή τους έως την ηλικία 
υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ και την επίτευξη 
επαρκούς επιπέδου μέριμνας για άλλα 
εξαρτώμενα άτομα έως το 2015·
υπογραμμίζει ότι όλες οι υπηρεσίες θα 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της 
οικονομικής προσιτότητας, της 
προσβασιμότητας και της ικανοποιητικής 
ποιότητας ούτως ώστε η ανατροφή των 
παιδιών και η φροντίδα των 
εξαρτώμενων ατόμων να μην αποτελεί 
πια ιδίως για τις γυναίκες «κίνδυνο 
φτώχειας»,

Or. en

Τροπολογία 44
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ενθαρρύνει την ελεύθερη και 
απρόσκοπτη συμμετοχή στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά 
βίου μάθηση, καθώς και στην κατάρτιση 
σχετικά με τη ορθή διαχείριση των 
οικονομικών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 45
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
μικτών τάξεων ή της εξισορρόπησης της 
παρουσίας των δύο φύλων στα ποσοστά
εισδοχής στα πανεπιστήμια και της 
προσφοράς μεγαλύτερου φάσματος 
πολιτιστικών ή εκπαιδευτικών ταξιδιών
και ανταλλαγών προκειμένου να δοθεί η 
ευκαιρία στους φτωχούς να συμμετέχουν 
πλήρως στην κοινωνία της γνώσης και 
την πολιτιστική ζωή·

Or. fr

Τροπολογία 46
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ενθαρρύνει τη χρήση της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού μεταξύ των κρατών 
μελών και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα 
διακυβέρνησης·

Or. fr

Τροπολογία 47
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν
σε όλα τα παιδιά, και ιδίως σε αυτά που 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας, την ευκαιρία 
να συμμετάσχουν στον κοινωνικό, 
ψυχαγωγικό, αθλητικό και πολιτιστικό 
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βίο·

Or. en

Τροπολογία 48
Mary Honeyball

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι 
οι μονογονεϊκές οικογένειες 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
φτώχειας και να λάβουν ιδιαίτερη 
μέριμνα για αυτούς τους τύπους 
οικογένειας·

Or. en

Τροπολογία 49
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. θεωρεί ότι ο κίνδυνος περιαγωγής σε 
φτώχεια είναι μεγαλύτερος για τις 
γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες, ιδίως 
σε μεγάλη ηλικία, επειδή τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης βασίζονται συχνά 
στην αρχή της συνεχούς αμειβόμενης 
απασχόλησης· ζητεί τη θέσπιση ενός 
εξατομικευμένου δικαιώματος σε 
επαρκές ελάχιστο εισόδημα, το οποίο δεν 
θα εξαρτάται από τις εισφορές που 
σχετίζονται με την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία 50
Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει ότι το μερίδιο της 
μερικής απασχόλησης στην ΕΕ είναι 31% 
για τις γυναίκες και 7,4% για τους άνδρες· 
υπογραμμίζει ότι η μερική απασχόληση 
για τις γυναίκες συχνά δεν είναι παρά
ασήμαντη και περιθωριακή μερική 
εργασία με ελάχιστη αμοιβή και 
ανεπαρκή κοινωνική προστασία· 
υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες διατρέχουν 
συνεπώς μεγαλύτερο κίνδυνο περιαγωγής
σε φτώχεια, ιδίως σε μεγάλη ηλικία, 
καθώς οι συντάξεις από τη μερική 
απασχόληση πολύ συχνά δεν 
εξασφαλίζουν οικονομική ανεξαρτησία·

Or. en

Τροπολογία 51
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει τη σημασία, 
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση 
το συμφέρον του παιδιού, της στήριξης 
της επανένωσης των παιδιών του δρόμου, 
των παιδιών θυμάτων εμπορίας και των 
ασυνόδευτων ανηλίκων με τις οικογένειές 
τους· υπογραμμίζει ότι η επανένωση θα 
πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα 
κοινωνικής επανένταξης στις 
περιπτώσεις που η κοινωνικοοικονομική 
κατάσταση οδήγησε το παιδί να εμπλακεί 
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σε παράνομες δραστηριότητες 
δημιουργίας εισοδήματος οι οποίες είναι 
επιβλαβείς για τη σωματική και ηθική 
ανάπτυξη του παιδιού, όπως η πορνεία 
και η εμπορία ναρκωτικών·

Or. en

Τροπολογία 52
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. προτρέπει τη Eurostat να αναπτύξει 
μια σχέση με τη δέσμη δεικτών που 
καταρτίζονται για την παρακολούθηση 
του αντικτύπου της δραστηριότητας της 
ΕΕ στα δικαιώματα και την ευημερία 
των παιδιών, κατά παραγγελία του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ· επισημαίνει την ανάγκη κοινής 
προσπάθειας της Επιτροπής, του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και των κρατών μελών σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων 
Εθνών, διεθνείς οργανισμούς και 
ερευνητικά κέντρα για τη βελτίωση της 
συγκέντρωσης συγκρίσιμων στατιστικών 
δεδομένων σχετικά με την κατάσταση 
των παιδιών στην ΕΕ1· καλεί τα κράτη 
μέλη να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τη 
σύσταση που διατυπώθηκε στο πλαίσιο 
της έκθεσης της Επιτροπής Κοινωνικής 
Προστασίας για την παιδική φτώχεια και 
ευημερία στην Ευρώπη, η οποία 
εγκρίθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2008 και η 
οποία υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να επανεξετάσουν τις 
διαφορετικές πηγές δεδομένων που είναι 
διαθέσιμες σε εθνικό και υποεθνικό 

                                               
1 2007/2093(INI)).
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επίπεδο για τα παιδιά που βρίσκονται σε 
ευάλωτη κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 53
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν 
υπόψη ότι ο φαύλος κύκλος της ακραίας 
φτώχειας, της ευπάθειας, των διακρίσεων 
και του κοινωνικού αποκλεισμού θέτει τα 
παιδιά, και ιδίως τα παιδιά του δρόμου, 
σε ιδιαίτερο κίνδυνο και ότι απαιτούνται 
διαφοροποιημένες και εξατομικευμένες 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
πολλαπλών στερήσεων· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να εγκρίνουν μια κοινή 
ευρωπαϊκή προσπάθεια προκειμένου να 
θέσουν ένα τέρμα στην εμπορία και την 
πορνεία παιδιών, την παιδική 
τοξικομανία, τη βία σε βάρος των 
παιδιών και την παιδική 
εγκληματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 54
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. υπενθυμίζει την αξία της εκπαίδευσης
και της επαγγελματικής κατάρτισης 
καλής ποιότητας, οι οποίες οδηγούν τους 
νέους σε «καλές θέσεις εργασίας» για τη
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συναισθηματική, κοινωνική, σωματική ή 
γνωστική τους ανάπτυξη και την 
εξάλειψη του φαινομένου της 
κληρονομικής μεταβίβασης της φτώχειας 
από γενεά σε γενεά· καλεί τα κράτη μέλη 
να διασφαλίσουν προσιτή και επαρκή 
παροχή αυτών των υπηρεσιών στις πλέον 
περιθωριοποιημένες ομάδες παιδιών και 
νέων ανεξαρτήτως φυλής, εθνοτικής 
προέλευσης, τάξης, φύλου, ηλικίας ή 
αναπηρίας· ζητεί στοχοθετημένες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της άτυπης
εκπαίδευσης, ως προσωρινά και μη 
μεροληπτικά μέτρα για την παροχή 
βοήθειας στα παιδιά που δεν έχουν 
πρόσβαση στο κανονικό εκπαιδευτικό 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 55
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις 
ενώσεις της οργανωμένης κοινωνίας των 
πολιτών να διασφαλίσουν ότι η παιδική 
συμμετοχή οργανώνεται πάντα σύμφωνα 
με τις θεμελιώδεις αρχές της ασφαλούς 
και εποικοδομητικής συμμετοχής·

Or. en

Τροπολογία 56
Christa Prets

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. υπενθυμίζει ότι η ακραία φτώχεια 
και η περιθωριοποίηση πλήττουν σοβαρά 
την ανάπτυξη των παιδιών του δρόμου, 
τα καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτα στη 
σωματική, ψυχική και σεξουαλική 
κακοποίηση, παρεμποδίζουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας και τα 
οδηγούν σε παράνομες δραστηριότητες οι 
οποίες τα θέτουν στο περιθώριο της 
κοινωνίας και περιορίζουν τις ευκαιρίες 
τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη 
να λάβουν συγκεκριμένα και 
στοχοθετημένα μέτρα για την κάλυψη
των ειδικών αναγκών των παιδιών του 
δρόμου και να συντονίσουν καλύτερα τη 
δράση των κεντρικών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών προκειμένου να 
υπερπηδήσουν την ανεπάρκεια των 
συνήθων μεθόδων παρέμβασης για την 
αντιμετώπισή τους· υπογραμμίζει την 
αυξανόμενη ευρωπαϊκή διάσταση του 
φαινομένου των παιδιών του δρόμου και 
ζητεί την ανάληψη μιας κοινής 
συντονισμένης δράσης η οποία θα 
αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της 
ακραίας περιθωριοποίησης και φτώχειας 
των παιδιών του δρόμου και των 
οικογενειών τους, βελτιώνοντας την 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες ποιότητας 
και καταπολεμώντας το οργανωμένο 
έγκλημα· καλεί το Συμβούλιο να 
συμφωνήσει σε μια πανευρωπαϊκή 
δέσμευση βάσει του ψηφίσματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης 
Ιανουαρίου 2008 σχετικά με μια 
στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα 
του παιδιού1 προκειμένου να τεθεί τέρμα 
στο φαινόμενο των παιδιών του δρόμου 
έως το 2015·

Or. en

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0012.
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