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Muudatusettepanek 1
Christa Prets

Arvamuse projekt
Kolmas a volitus (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse komisjoni teatist 
„Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamine” (KOM (2006)367) ja 
Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2008. 
aasta resolutsiooni selle kohta1, eriti 
lõikeid 94–117;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Kolmas a volitus (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse 1979. aastal vastu võetud 
ÜRO konventsiooni naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta;

Or. nl

Muudatusettepanek 3
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Kolmas b volitus (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO 2000. aasta 
aastatuhande arengueesmärke, eriti 
vaesuse ja nälja kaotamist (esimene 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0012. 
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eesmärk), üldise alghariduse saavutamist 
(teine eesmärk) ja meeste ja naiste 
võrdseid võimalusi (kolmas eesmärk) ning 
keskkonnakaitset (seitsmes eesmärk);

Or. nl

Muudatusettepanek 4
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Põhjendus A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et pidev sugudevaheline 
palgaerinevus seab naised vaesusest 
pääsemisel halvemasse olukorda;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et 2000. aasta Lissaboni 
Euroopa Ülemkogul lepiti kokku kaotada 
laste vaesus Euroopas aastaks 2010;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus B (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et 2000. aasta Nice'i 
Euroopa Ülemkogu kutsus liikmesriike 
üles tagama, et järgitakse 1992. aasta 
soovitust sotsiaalkaitse süsteemide 
antavate minimaalselt tagatud ressursside 
kohta; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus C (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et Euroopas on oluliselt 
suuremas vaesuse ohus töötud, 
üksikvanemaga leibkonnad (keda 
peamiselt juhivad naised), üksi elavad 
vanemad inimesed (samuti eriti naised) ja
mitme ülalpeetavaga perekonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus D (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et sotsiaalsiirete täieliku 
puudumise korral kasvaks ELis vaesuse 
oht eriti naiste puhul 16 %lt 40 %ni, või 
25 %ni, kui välistada pensionid;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Põhjendus E (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

E. arvestades, et naiste lühem, 
aeglasemalt edenev ja halvemini 
tasustatud tööalane karjäär mõjutab 
samuti nende vaesusesse sattumise ohtu, 
eriti vanemate kui 65 aasta vanuste puhul 
(21 % ehk 5 punkti rohkem kui mehed);

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

- 1. rõhutab, et vaesus ja ebavõrdsus 
mõjutavad naisi ebaproportsionaalselt; 
juhib tähelepanu sellele, et naiste 
keskmine sissetulek moodustab meeste 
omast ainult 55 %;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 

1. nõuab terviklikumat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses;
juhib tähelepanu sellele, et sooline 
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poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate perede ja 
isikutega;

ebavõrdsus majandusliku võimu 
jagamisel on oluline naiste vaesust 
soodustav tegur ning et võrdsed õigused ja 
naiste võimu lisamine on vaesuse 
kaotamiseks olulised; rõhutab, et ELi 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemise strateegias tuleb edendada 
soolist võrdõiguslikkust ja sooküsimuste 
toomist poliitika keskmesse kui küsimusi, 
mis puudutavad kõiki valdkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate perede ja 
isikutega;

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate peredega, eriti 
üksikvanemaga perekondadega, kuna 
vaesus ei tähenda ainult raha puudumist, 
sotsiaalse tõrjutuse põhjuseks võivad 
samuti olla ka soolised stereotüübid, 
kultuuritraditsioonid ja institutsiooniline 
diskrimineerimine;

Or. nl

Muudatusettepanek 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate perede ja 
isikutega;

1. nõuab poliitikat, millega võideldakse 
vaesuse ja diskrimineerimise vastu ja 
edendatakse aktiivset osalemist, mis 
edendaks selgelt iga eesmärki eraldi;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate perede ja
isikutega;

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis
integreeriks soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastast võitlust ja aktiivset 
osalemist, mis edendaks selgelt iga 
eesmärki eraldi ja eriti partnerlust perede, 
naisteühendustega ja kõige vaesemate 
isikutega;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 1. nõuab pragmaatilisemat poliitilist ja 
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institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi ja eriti 
partnerlust kõige vaesemate perede ja 
isikutega;

institutsioonilist lähenemist äärmise 
vaesuse vastases võitluses, mis ei segaks 
omavahel soolise võrdõiguslikkuse alast 
poliitikat, diskrimineerimisvastast võitlust 
ja aktiivset osalemist, vaid mis edendaks 
selgelt iga eesmärki eraldi;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu, et naisi ohustab 
äärmisesse vaesusesse langemine rohkem 
kui mehi;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu, et tänapäeva 
Euroopa ühiskondade vaesuse 
feminiseerumise jätkuv suundumus 
osutab, et sotsiaalkaitse süsteemide 
praegune raamistik ja ELi sotsiaal-, 
majandus- ja tööpoliitika pole kujundatud 
naiste vajadustele ja naiste töö eripäradele 
vastavaks; rõhutab et naiste vaesus ja
sotsiaalne tõrjutus Euroopas nõuab
konkreetset, mitmetahulist ja sooliselt 
diferentseeritud poliitilist reageerimist;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub üles kasutama sotsiaalkaitse ja
sotsiaalse kaasatuse küsimustes avatud 
koordinatsiooni meetodit; kutsub 
komisjoni, sotsiaalkaitsekomiteed ja
liikmesriike üles sätestama vaesuse ja
sotsiaalse tõrjutusega võitlemiseks 
konkreetseid soolise võrdõiguslikkuse
alaseid eesmärke ja sihte, sh poliitilisi 
meetmeid suuremas vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevate naiste rühmade, 
näiteks mittetraditsioonilised ja
üksikvanemaga perekonnad, naissoost 
sisserändajad, põgenikud ja
rahvusvähemuste hulka kuuluvad naised, 
vanemaealised naised ja puudega naised, 
toetuseks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
sotsiaalkaitse süsteeme konkreetselt 
analüüsima ja reformima ja töötama välja 
ELi suunised sotsiaalkaitse süsteemide 
reformiks soolise võrdõiguslikkuse 
vajadustest lähtuvalt, sh 
sotsiaalkindlustuse õiguste 
individualiseerimine, sotsiaalkaitse ja 
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teenuste kohandamine muutuvate 
perestruktuuridega ja selle tagamine, et 
sotsiaalkaitse süsteemid paremini 
neutraliseeriksid naiste ohustatud 
olukorda ja vastaksid kõige 
haavatavamate naiste rühmade 
vajadustele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub liikmesriike üles võtma 
tõhusaid meetmeid Barcelona sihtmärkide 
saavutamiseks seoses 
lapsehooldusteenustega;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. kutsub komisjoni üles võtma 
meetmeid, et aidata liikmesriikidel 
saavutada võrdse sotsiaalse väärtusega 
töö võrdse tasustamise põhimõtte tõhusat 
rakendamist; 

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust 
mis tahes vanuses lapse arengus ja 
sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist 
perekonnana nende olelusvõitluses; 
nõuab liikmesriikidelt laste sotsiaal-
majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist 
aitamist oma vanemakohuste täitmisel 
isegi äärmise vaesuse keerulises 
olukorras;

2. rõhutab, et laste heaolu vajab 
terviklikku lähenemist, mis põhineks lapse 
õigustele keskenduvale vaatekohale, nagu 
on ette nähtud ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis, mille eesmärgiks oleks 
perekondadele piisava sissetuleku 
tagamine, laste ja perekondade, 
üksikvanemate või sisserändajate 
perekondade laste elamisväärse eluaseme 
tagamine; toetab komisjoni seisukohta et 
tasakaal kaasaegsete perestruktuuride ja 
laste õigustega tegelemise vahel annab 
laste vaesusega võitlemisel parimaid 
tulemusi; nõuab integreeritud, terviklikku 
perepoliitikat, mis läheks kaugemale 
aktiivsest kaasamisest ja tegeleks laste ja 
perede heaolu kõigi aspektidega ning 
kaotaks ELis laste vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Mary Honeyball

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust
mis tahes vanuses lapse arengus ja
sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist 
perekonnana nende olelusvõitluses; 
nõuab liikmesriikidelt laste sotsiaal-

2. rõhutab, et igal lapsel on õigus elada 
turvalises ja armastavas keskkonnas,
sõltumata lapse vanusest ja keskkonna
sotsiaal-majanduslikest tingimustest;
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majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist 
aitamist oma vanemakohuste täitmisel 
isegi äärmise vaesuse keerulises 
olukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust 
mis tahes vanuses lapse arengus ja 
sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist 
perekonnana nende olelusvõitluses; 
nõuab liikmesriikidelt laste sotsiaal-
majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist 
aitamist oma vanemakohuste täitmisel 
isegi äärmise vaesuse keerulises 
olukorras;

2. rõhutab, et lapse tähtis õigus on elada 
oma vanematega; rõhutab isa ja ema 
tähtsust mis tahes vanuses lapse arengus ja 
sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust 
mis tahes vanuses lapse arengus ja 

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab perekondade tähtsust 
mis tahes vanuses laste arengus ja 
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sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist 
perekonnana nende olelusvõitluses; nõuab 
liikmesriikidelt laste sotsiaal-
majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist 
aitamist oma vanemakohuste täitmisel 
isegi äärmise vaesuse keerulises 
olukorras;

sõltumata pere sotsiaal-majanduslikest 
tingimustest; nõuab seetõttu äärmises 
vaesuses elavate perede toetamist 
perekonnana nende olelusvõitluses;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust mis 
tahes vanuses lapse arengus ja sõltumata 
pere sotsiaal-majanduslikest tingimustest; 
nõuab seetõttu äärmises vaesuses elavate 
perede toetamist perekonnana nende 
olelusvõitluses; nõuab liikmesriikidelt laste 
sotsiaal-majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist aitamist 
oma vanemakohuste täitmisel isegi äärmise 
vaesuse keerulises olukorras;

2. rõhutab, et lapse esmane õigus on elada 
oma perega; rõhutab isa ja ema tähtsust mis 
tahes vanuses lapse arengus ja sõltumata 
pere sotsiaal-majanduslikest tingimustest; 
nõuab seetõttu äärmises vaesuses elavate 
perede toetamist perekonnana nende 
olelusvõitluses; nõuab liikmesriikidelt laste 
sotsiaal-majanduslikel põhjustel 
hoolekandeasutustesse paigutamise 
lõpetamist ja vanemate pikaajalist aitamist 
oma vanemakohuste täitmisel isegi äärmise 
vaesuse keerulises olukorras, millega 
seoses tähendab investeerimine 
emade/naiste võimaluste suurendamisse 
investeerimist lastesse/perekondadesse;

Or. nl

Muudatusettepanek 27
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub liikmesriike üles töötama välja 
spetsiaalset poliitikat tänavalaste jaoks, 
eriti arvestades nende konkreetseid 
vajadusi hariduse valdkonnas ja 
sotsiaalsete oskuste arendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös 
ühendustega, kellel on äärmise vaesuse 
vastase võitluse alased kogemused, ja eriti 
kõige vaesema elanikkonna endaga 
teadmiste koondamise programmide 
raames; kutsub samuti Eurostati ja 
ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
loomulik võrgustik, pakub parimat kaitset 
äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29
Mary Honeyball

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
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välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
loomulik võrgustik, pakub parimat kaitset 
äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eest;

välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega,
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse loomulik 
võrgustik, pakub parimat kaitset äärmise 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest;

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga, näiteks Euroopa 
vaesusevastase võrgustikuga, millel on 
kogemus ja mis töötab koos vaesuse 
kogemusega inimestega ning nende 
kaudu ja nende heaks, teadmiste 
koondamise programmide raames; kutsub 
samuti Eurostati ja ülikooliteadlasi üles 
algatama teadusuuringuid koos eespool 
nimetatud organisatsioonidega, selleks et 
hinnata, kas perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse loomulik 
võrgustik, pakub parimat kaitset äärmise 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest; on 
seisukohal, et näitajate väljatöötamisel 
tuleks lähtuda sugude lõikes välja toodud 
andmetest ja lähtepunktiks tuleks võtta 
lahendused, mis kõige vaesemad 
inimesed/ühiskonna lihtliikmed ise on 
välja töötanud (saadud õppetundide 
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põhimõte);

Or. nl

Muudatusettepanek 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
loomulik võrgustik, pakub parimat kaitset 
äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eest;

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on vaesuse vastase võitluse alased 
kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; 
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põlvkondadevahelise solidaarsuse 
loomulik võrgustik, pakub parimat kaitset 
äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eest;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekond, 
põlvkondadevahelise solidaarsuse 
loomulik võrgustik, pakub parimat kaitset 
äärmise vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest;

3. uuendab oma nõuet Eurostatile töötada 
välja näitajad nimetatud poliitika edukuse 
mõõtmiseks tihedas koostöös ühendustega, 
kellel on äärmise vaesuse vastase võitluse 
alased kogemused, ja eriti
naisteühendustega ja kõige vaesema 
elanikkonna endaga teadmiste koondamise 
programmide raames; kutsub samuti 
Eurostati ja ülikooliteadlasi üles algatama 
teadusuuringuid, et näidata, et perekonnad 
ja põlvkondadevahelise solidaarsuse
loomulikud võrgustikud pakuvad parimat 
kaitset äärmise vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse eest;

Or. es

Muudatusettepanek 34
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab tüdrukute diskrimineerimise ja 
nendevastase vägivalla mis tahes vormide 
kaotamise eeltingimusena soolise 
vaatenurga väljatöötamist igasuguses 
lastega seotud poliitikas; nõuab tungivalt, 
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et liikmesriigid süstemaatiliselt hindaksid 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse mõju 
tüdrukutele ja töötaksid välja konkreetsed 
meetmed sellega tegelemiseks Euroopa ja 
ÜRO lapse õigusi käsitleva poliitika, 
meetmete ja rahastamismehhanismide 
kontekstis; rõhutab vajadust käsitleda 
erinevaid viise, kuidas tüdrukud ja poisid 
varases nooruses vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust kogevad, selleks et laste õiguste 
vallas sooküsimuste keskmesse tõstmine 
võiks hilisemas elus positiivset mõju 
omada;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ebakindluse all kannatajad ei 
saa täielikult kasutada oma põhiõigusi; 
nõuab, et riiklikud, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelised institutsioonid arutaksid 
äärmise vaesuse mitmedimensioonilist 
iseloomu, mis puudutab inimelu kõiki 
valdkondi;

4. rõhutab, et ebakindluse all kannatajad ei 
saa täielikult kasutada oma põhiõigusi; 
nõuab, et riiklikud, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelised institutsioonid arutaksid 
äärmise vaesuse mitmedimensioonilist 
iseloomu, mis puudutab inimelu kõiki 
valdkondi, eriti uuriksid põhjuslikku seost 
suhetega seotud koduvägivalla ja 
pikaajalise vaesuse vahel;

Or. nl

Muudatusettepanek 36
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et ebakindluse all kannatajad ei 4. rõhutab, et ebakindluse all kannatajad ei 
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saa täielikult kasutada oma põhiõigusi; 
nõuab, et riiklikud, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelised institutsioonid arutaksid 
äärmise vaesuse mitmedimensioonilist 
iseloomu, mis puudutab inimelu kõiki 
valdkondi;

saa täielikult kasutada oma põhiõigusi; 
nõuab, et riiklikud, Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelised institutsioonid arutaksid 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
mitmedimensioonilist iseloomu, mis 
puudutab inimelu kõiki valdkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et kõige vaesem 
elanikkond märgib sageli, et stabiilne ja 
tasustatud töö võimaldab neil taastada 
oma uhkuse, väärikuse ning 
enesehinnangu nii oma laste kui 
perekonna silmis; nõuab seetõttu, et 
tööellu integreerimise kavades sätestataks 
kõige nõrgemate isikute ja töötajate 
abistamine, mis võimaldaks luua tõelise, 
kõige vaesemat elanikkonda hõlmava ja 
austava ühiskonna;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et kõige vaesem 
elanikkond märgib sageli, et stabiilne ja 
tasustatud töö võimaldab neil taastada oma 
uhkuse, väärikuse ning enesehinnangu nii 
oma laste kui perekonna silmis; nõuab 
seetõttu, et tööellu integreerimise kavades 

5. tuletab meelde, et kõige vaesem 
elanikkond märgib sageli, et kindel 
inimväärne sissetulek või stabiilne ja 
tasustatud töö võimaldab neil taastada oma 
uhkuse, väärikuse ning enesehinnangu nii 
oma laste kui perekonna silmis, millega 
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sätestataks kõige nõrgemate isikute ja 
töötajate abistamine, mis võimaldaks luua 
tõelise, kõige vaesemat elanikkonda 
hõlmava ja austava ühiskonna;

seoses on tähtis roll ka meeste ja naiste 
vahelise palgaerinevuse kaotamisel; nõuab 
seetõttu, et tööellu integreerimise kavades 
sätestataks kõige nõrgemate isikute ja 
töötajate abistamine, mis võimaldaks luua 
tõelise, kõige vaesemat elanikkonda 
hõlmava ja austava ühiskonna;

Or. nl

Muudatusettepanek 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu sellele, et töötajate 
vaesumine mõjutab ELis 20 miljonit 
inimest, eriti naisi, s.o 6 % kogu 
elanikkonnast ja 36 % töötavast 
elanikkonnast on tööga samaaegse 
vaesuse ohus; kutsub liikmesriike üles 
aktiivse kaasamise lahutamatu 
elemendina leppima kokku õigusaktides 
miinimumpalga sätestamise osas;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. kinnitab, et piisavad 
miinimumsissetuleku tagamise süsteemid 
on põhiliseks eeltingimuseks sellisele 
ELile, mis rajaneks sotsiaalsel õiglusel ja 
võrdsetel võimalustel kõigile; kutsub 
liikmesriike üles tagama, et töötaoleku või 
töökoha vahetuse ajal tagatakse piisav 
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miinimumsissetulek, pöörates erilist 
tähelepanu naiste rühmadele, kellel on 
lisakohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja 
kodanikuühiskonna ühendused tagaksid, 
et erinevate tasandite kohtumistel ei oleks 
teatud rühma, piirkonda või riiki 
esindavad lapsed alati samad; kutsub 
kõikide otsustustasandite 
asjassepuutuvaid pooli leidma vahendeid, 
et võimaldada kõige tõrjutumate laste 
eneseväljendust, käivitades koos nendega 
pikaajalisi projekte, millel on piisavad 
finants- ja inimressursid; kutsub 
asjassepuutuvaid pooli üles edendama 
projekte, mis võimaldavad erinevatest 
sotsiaalsetest kihtidest ja erineva 
kultuuritaustaga laste vahelisi kohtumisi, 
rõhutades loomingulist eneseväljendust 
võimaldavate ning mõttetöö arendamist ja 
laste sõnavõttu soodustavate projektide 
mitmekülgsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Ria Oomen-Ruijten

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja 6. nõuab, et Euroopa Liit, liikmesriigid ja 
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kodanikuühiskonna ühendused tagaksid, et 
erinevate tasandite kohtumistel ei oleks 
teatud rühma, piirkonda või riiki
esindavad lapsed alati samad; kutsub 
kõikide otsustustasandite
asjassepuutuvaid pooli leidma vahendeid, 
et võimaldada kõige tõrjutumate laste 
eneseväljendust, käivitades koos nendega 
pikaajalisi projekte, millel on piisavad 
finants- ja inimressursid; kutsub 
asjassepuutuvaid pooli üles edendama 
projekte, mis võimaldavad erinevatest 
sotsiaalsetest kihtidest ja erineva 
kultuuritaustaga laste vahelisi kohtumisi, 
rõhutades loomingulist eneseväljendust 
võimaldavate ning mõttetöö arendamist ja 
laste sõnavõttu soodustavate projektide 
mitmekülgsust.

kodanikuühiskonna ühendused, samuti 
vaesuse kogemusega inimeste loodud 
rohujuuretasandi/eneseabi 
organisatsioonid tagaksid, et erinevate 
tasandite kohtumistel saaks järjest enam
eri kultuuridest ja erineva sotsiaalse 
taustaga lapsi võimaluse oma piirkonda 
või riiki esindada; kutsub ELi ja 
liikmesriike üles tunnustama riikide 
vaesusevastaseid võrgustikke ja 
organisatsioone (näiteks EAPN) 
kodanikuühiskonna organisatsioonidena 
ja neid süstemaatiliselt toetama; kutsub 
ELi ja liikmesriike üles tagama, et nad 
kaasavad need rohujuuretasandi 
organisatsioonid kõigil otsustustasanditel 
oma poliitikasse, tagama ressursside 
kättesaadavus, mis võimaldaks kõige
tõrjutumate laste eneseväljendust, 
käivitades koos nendega pikaajalisi 
projekte, millel on piisavad finants- ja 
inimressursid; kutsub asjassepuutuvaid 
pooli üles edendama projekte, mis 
võimaldavad erinevatest sotsiaalsetest 
kihtidest ja erineva kultuuritaustaga laste 
vahelisi kohtumisi, rõhutades projektide 
mitmekülgsust, mis võimaldavad
loomingulist eneseväljendust ning 
annavad lastele võimaluse väljendada 
nende oma ideid võimalike lahenduste 
kohta ja samuti neid teistele edastada 
(kogemuste vahetus).

Or. nl

Muudatusettepanek 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
arendama hooldamisteenuste valdkonnas 
avatud koordinatsiooni meetodit selleks, et
sõnastada soovitused, kuidas rahuldada 
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hooldamise teenuste vajadust Euroopas
(s.o laste ja muude ülalpeetavate isikute 
hooldamise korraldamine ja 
rahastamine), sh täpsete sihtide ja
näitajate sätestamine eesmärgiga tagada 
lapsehoolduse võimalus 90 % lastele
sünnist kuni kohustusliku koolieani kogu 
ELis ja muude ülalpeetavate isikute 
hooldamise piisav tase aastaks 2015; 
rõhutab, et kõik teenused peaksid vastama 
taskukohasuse, juurdepääsetavuse ja hea
kvaliteedi kriteeriumidele, nii et laste 
kasvatamine ja ülalpeetavate hooldamine 
poleks enam spetsiaalselt vaesuse ohus 
olevate naiste ülesanne;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. julgustab vaba ja takistamatut 
osalemist hariduses, koolituses ja 
elukestvas õppes ning rahaliste vahendite 
ratsionaalse kasutamise alases koolituses;

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab vajadust edendada 
segaklasse või soolisi kvoote ülikoolidesse 
vastuvõtul ning pakkuda suuremas 
valikus kultuurilisi või koolitusreise ja 
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mõttevahetusi, selleks et anda vaestele 
võimalus täiel määral ühiskonna 
teadmistest ja kultuurielus osaleda;

Or. fr

Muudatusettepanek 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. julgustab avatud koordinatsiooni 
meetodi kasutamist liikmesriikide vahel ja 
kõigil muudel haldustasanditel;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Mary Honeyball

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub liikmesriike üles tagama et 
kõik lapsed ja eriti vaesed, saaksid osa 
meelelahutusest, ühiskondlikust, spordi-
ja kultuurielust;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Mary Honeyball

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub Euroopa institutsioone ja 
liikmesriike üles tunnistama, et 
üksikvanemad on suuremas vaesuse ohus, 
ja seda tüüpi perekondi eraldi arvese 
võtma;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on arvamusel, et naised on võrreldes 
meestega suuremas vaesusesse sattumise 
ohus, eriti vanemas eas, sest 
sotsiaalkindlustussüsteemid tuginevad 
tihti pideva tasustatud töö põhimõttele; 
nõuab individualiseeritud õigust piisavale 
miinimumsissetulekule, mis ei sõltuks 
tööpanusest;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et osalise tööajaga töö 
osakaal ELis on naiste puhul 31 % ja 
meeste puhul 7,4 %; rõhutab, et naiste 
puhul on osalise tööajaga töökoht tihti 
vilets ja marginaalne, halvasti tasustatud 
ja ebapiisava sotsiaalkaitsega; juhib 
tähelepanu, et naised on seepärast 
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suuremas vaesusesse sattumise ohus, eriti 
vanemas eas, kuna osalise tööajaga töö 
puhul ei ole pensionid tihti sõltumatuks 
eluks piisavad;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et on tähtis, arvestades igal 
konkreetsel juhul lapse parimaid huve, 
taasühendada tänavalapsed, 
inimkaubanduse ohvriks langenud lapsed 
ja üksikud alaealised nende 
perekondadega; rõhutab, et 
taasühendamisega peaksid kaasnema 
sotsiaalse taasintegreerimise erimeetmed, 
juhul kui sotsiaal-majanduslik olukord on 
viinud lapse tema füüsilist ja moraalset 
arengut kahjustava ebaseaduslikku tulu 
taotleva tegevuseni, näiteks prostitutsioon 
ja uimastikaubandus;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. julgustab Eurostati looma seost ELi 
põhiõiguste agentuuri tellitud näitajate 
kogumiga, mida töötatakse välja, et 
jälgida ELi tegevuse mõju laste õigustele 
ja heaolule; juhib tähelepanu sellele, et 
komisjon, põhiõiguste agentuur ja 
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liikmesriigid peaksid ühiselt, koostöös 
asjaomaste ÜRO allasutuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
uurimiskeskustega tegema jõupingutusi, 
parandamaks võrreldavate statistiliste 
andmete kogumist laste olukorra kohta 
ELis1; kutsub liikmesriike üles võtma 
kõiki võimalikke meetmeid , et järgida 
sotsiaalkaitsekomitee 17. jaanuaril 2008 
vastuvõetud raportis „Laste vaesus ja 
heaolu Euroopas” esitatud soovitust, mis 
rõhutab, et liikmesriigid peaksid läbi 
vaatama erinevad riiklikul ja madalamal 
tasandil kättesaadavad andmeallikad 
haavatavas olukorras olevate laste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. kutsub liikmesriike üles pidama 
silmas, et äärmise vaesuse, haavatavuse, 
diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutuse 
nõiaring seab lapsed ja eriti tänavalapsed 
suurde ohtu ning et mitmetahuliste 
puudustega tegelemiseks on vajalik 
diferentseeritud ja isikuti konkretiseeritud 
tegevus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
kiidaksid heaks Euroopa ühised 
jõupingutused lastega kaubitsemise ja 
prostitutsiooni, laste uimastitarvitamise, 
lastevastase vägivalla ja alaealiste 
kuritegevuse lõpetamiseks;

Or. en

                                               
1 2007/2093(INI)).
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Muudatusettepanek 54
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 d. tuletab meelde väärtust, mis on 
„heade töökohtadeni” viival kvaliteetsel 
haridusel ja kutseõppel noorte 
emotsionaalse, sotsiaalse, füüsilise või 
tunnetusliku arengu ja 
põlvkondadevahelise vaesuse 
edasiandmise katkestamise seisukohalt; 
kutsub liikmesriike üles tagama, et need 
teenused jõuaksid juurdepääsetaval kujul 
ja tõhusalt kõige tõrjutumate laste ja 
noorte rühmadeni sõltumata rassist, 
rahvuslikust päritolust, klassikuuluvusest, 
soost, vanusest või puudest; nõuab 
sihipäraseid haridusteenuseid, sh 
mitteformaalset haridust kui ajutist ja 
mittediskrimineerivat meedet, selleks et 
aidata lapsi, kellel puudub juurdepääs 
tavaharidusele;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 e. kutsub ELi, liikmesriike ja 
kodanikuühiskonna ühendusi üles 
tagama, et laste osalemine korraldatakse 
alati vastavalt ohutu ja mõtestatud 
osalemise aluspõhimõtetele;

Or. en
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Muudatusettepanek 56
Christa Prets

Arvamuse projekt
Lõige 6 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 f. tuletab meelde, et äärmine vaesus ja 
tõrjutus mõjutavad raskelt tänavalaste 
arengut, muutes nad eriti haavatavaks 
seoses füüsilise, vaimse ja seksuaalse 
väärkohtlemisega, takistavad juurdepääsu 
kvaliteetsetele teenustele ja viivad nad 
ebaseadusliku tegevuseni, mis seab nad 
ühiskonna äärealale ja vähendab nende 
tööturule pääsemise võimalusi; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid võtaksid 
konkreetseid ja sihipäraseid meetmeid 
tänavalaste konkreetsete vajaduste 
rahuldamiseks ja kesk-, piirkondlike ja 
kohalike asutuste töö paremaks 
kooskõlastamiseks, selleks et ületada 
tavapäraste sekkumismeetodite 
ebapiisavus; rõhutab tänavalaste kui 
nähtuse suurenevat Euroopa mõõdet ja 
nõuab ühist kooskõlastatud tegevust 
äärmise tõrjutuse ja tänavalaste ning 
nende perekondade vaesuse põhjustega 
tegelemiseks, millega parandataks nende 
juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele ja 
võideldaks organiseeritud kuritegevusega; 
kutsub nõukogu üles leppima kokku kogu 
ELi hõlmava kohustuse osas, mis 
põhineks Euroopa Parlamendi 16. 
jaanuari 2008. aasta resolutsioonil 
Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia 
väljatöötamise kohta1 lõpetada 
tänavalaste nähtus aastaks 2015;

Or. en

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0012.
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