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Tarkistus 1
Christa Prets

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva 
EU:n strategia" (KOM (20060 367) ja 
Euroopan parlamentin siitä 16. 
tammikuuta 2008 antaman 
päätöslauselman1, etenkin 94–117 kohdat,

Or. en

Tarkistus 2
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- ottaa huomioon YK:n kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen, joka hyväksyttiin 
vuonna 1979,

Or. nl

Tarkistus 3
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 3 b viite (uusi)

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0012. 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

- ottaa huomioon YK:n vuosituhannen 
tavoitteet vuodelta 2000, etenkin 
köyhyyden ja nälän poistamisen 
(ensimmäinen tavoite), peruskoulutuksen 
ulottamisen kaikille (toinen tavoite) ja 
yhtäläiset mahdollisuudet naisille ja 
miehille (kolmas tavoite) sekä 
ympäristönsuojelun (seitsemäs tavoite),

Or. nl

Tarkistus 4
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että sukupuolten välinen pysyvä 
palkkaero saattaa naiset heikompaan 
asemaan köyhyydestä vapautumisen 
suhteen,

Or. en

Tarkistus 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että vuonna 2000 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi poistavansa lapsiköyhyyden 
Euroopasta vuoteen 2010 mennessä,

Or. en
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Tarkistus 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että vuonna 2000 
Nizzassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
kehotti jäsenvaltioita varmistamaan 
sosiaalisen suojelun järjestelmien 
antamista resurssien vähimmäistakeista 
vuonna 1992 annetun suosituksen 
seurannan,

Or. en

Tarkistus 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopassa 
köyhyysriski on huomattavasti suurempi 
työttömien yksinhuoltajien talouksissa 
(joissa yksinhuoltajana on pääasiassa 
naisia), yksin elävillä vanhuksilla (jotka 
myös ovat pääasiassa naisia) ja perheillä, 
joilla on useita huollettavia,

Or. en

Tarkistus 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että kaikkien 
sosiaalisten tulonsiirtojen puuttuessa 
köyhyysriski kasvaisi EU:ssa etenkin 
naisilla 16 prosentista 40 prosenttiin tai 
25 prosenttiin eläkkeitä lukuun ottamatta,

Or. en

Tarkistus 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että naisten, 
lyhyemmillä, hitaammin etenevillä ja 
heikommin palkatuilla työurilla on 
vaikutusta heidän köyhyysriskiinsä, 
etenkin yli 65-vuotiaiden ryhmässä (21 %
eli 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
miehillä),

Or. en

Tarkistus 10
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että köyhyys ja eriarvoisuus 
vaikuttavat naisiin epäsuhtaisesti; 
huomauttaa, että naiset ansaitsevat 
keskimäärin vain 55 % miesten 
ansaitsemista tuloista;

Or. en
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Tarkistus 11
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja 
aktiivista osallistumista vaan jolla 
edistetään yksiselitteisesti 
kokonaistavoitetta ja erityisesti 
kumppanuutta köyhimpien perheiden ja 
henkilöiden kanssa;

1. vaatii ottamaan köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa 
käyttöön kokonaisvaltaisemman poliittisen 
ja institutionaalisen toimintatavan; 
huomauttaa, että sukupuolten väliset erot 
taloudellisessa vallanjaossa ovat 
ratkaisevan tärkeä tekijä, joka 
myötävaikuttaa naisten köyhyyteen ja että 
yhtäläiset oikeudet ja naisten 
vaikutusvallan vahvistaminen ovat 
tärkeitä köyhyyden poistamisen kannalta; 
korostaa, että sukupuolten välistä tasa-
arvoisuutta sekä naisten ja miesten tasa-
arvon valtavirtaistamista on edistettävä 
monialaisena asiana EU:n köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa 
strategiassa;

Or. en

Tarkistus 12
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista 
osallistumista vaan jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta ja 

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista 
osallistumista vaan jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta ja 
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erityisesti kumppanuutta köyhimpien
perheiden ja henkilöiden kanssa;

erityisesti kumppanuutta köyhimpien 
perheiden, etenkin 
yksinhuoltajaperheiden, kanssa, koska 
köyhyys tuo mukanaan muutakin kuin 
rahan puutetta, ja koska sosiaalinen 
syrjäytyminen saattaa johtua myös 
sukupuolistereotyypeistä, 
kulttuuriperinteistä ja institutionaalisesta 
syrjinnästä;

Or. nl

Tarkistus 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja 
aktiivista osallistumista vaan jolla 
edistetään yksiselitteisesti 
kokonaistavoitetta ja erityisesti 
kumppanuutta köyhimpien perheiden ja 
henkilöiden kanssa;

1. vaatii ottamaan käyttöön köyhyyden ja 
syrjinnän torjuntapolitiikan ja edistämään
aktiivista osallistumista, jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
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poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista 
osallistumista vaan jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta ja 
erityisesti kumppanuutta köyhimpien
perheiden ja henkilöiden kanssa;

poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa yhtenäistetään
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa 
koskevaa politiikkaa, syrjinnän ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa ja 
aktiivista osallistumista, jolla selvästi
edistetään yksiselitteisesti 
kokonaistavoitetta ja erityisesti 
kumppanuutta perheiden, naisjärjestöjen 
ja köyhimpien henkilöiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 15
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista 
osallistumista vaan jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta ja 
erityisesti kumppanuutta köyhimpien 
perheiden ja henkilöiden kanssa;

1. vaatii ottamaan äärimmäisen köyhyyden 
torjunnassa käyttöön käytännöllisemmän 
poliittisen ja institutionaalisen 
toimintatavan, jossa ei sekoiteta miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevaa 
politiikkaa, syrjinnän torjuntaa ja aktiivista 
osallistumista vaan jolla edistetään 
yksiselitteisesti kokonaistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että naisilla on suurempi 
riski ajautua äärimmäiseen köyhyyteen 
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kuin miehillä;

Or. es

Tarkistus 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että pysyvä köyhyyden 
naisistumisen suuntaus tämän päivän 
eurooppalaisissa yhteiskunnissa osoittaa, 
että sosiaaliturvajärjestelmien nykyistä 
kehystä sekä monia EU:n sosiaali-, 
talous- ja työllisyyspolitiikoista ei ole 
suunniteltu vastaamaan naisten tarpeisiin 
ja eroihin naisten työssä; korostaa, että 
Euroopassa naisten köyhyyteen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen on vastattava 
erityisillä, moniosaisilla ja sukupuolten 
väliset erot huomioon ottavilla 
politiikoilla; 

Or. en

Tarkistus 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. puoltaa avoimen 
koordinointimenetelmän käyttöä 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseksi; pyytää 
komissiota, sosiaalisen suojelun komiteaa 
ja jäsenvaltioita asettamaan erityiset 
sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
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torjumiseksi, mukaan lukien 
toimintaohjelma niiden naisryhmien 
tukemiseksi, joilla on suurempi 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
riski, kuten muiden kuin perinteisten ja 
yksinhuoltajaperheiden, siirtolaisnaisten, 
pakolaisnaisten ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten, 
iäkkäämpien naisten ja vammaisten 
naisten, tukemiseksi; 

Or. en

Tarkistus 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
suorittamaan erityisen analyysin ja 
uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmiä 
sekä laatimaan EU:n suuntaviivat 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamiseksi 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
näkökulmasta, mukaan lukien 
sosiaaliturvaoikeuksien yksilöllistäminen, 
sosiaalisen suojelun ja 
sosiaaliturvapalveluiden mukauttaminen 
muuttuviin perherakenteisiin ja sen 
varmistaminen, että 
sosiaaliturvajärjestelmät toimivat 
parempana vastavoimana naisten 
epävarmalle tilanteelle ja vastaavat 
kaikkein haavoittuvimpien naisryhmien 
tarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 20
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
tehokkaisiin toimenpiteisiin Barcelonan 
lastenhoitopalveluiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 21
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin jäsenvaltioiden 
auttamiseksi "sama palkka 
samanarvoisesta työstä miehille ja 
naisille" -periaatteen tehokasta 
täytäntöönpanoa varten; 

Or. en

Tarkistus 22
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta 

2. korostaa, että on tärkeää omaksua 
kokonaisvaltainen, lapsen oikeuksiin 
keskittyvään näkökulmaan perustuva, 
lapsen oikeuksien yleissopimuksessa 
(UNCRC) muotoiltu lähestymistapa, 
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riippumatta; vaatii siksi, että 
äärimmäisessä köyhyydessä eläviä 
perheitä on tuettava köyhyyden 
torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 
vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa;

jonka tarkoituksena on taata perheille 
riittävät tulot sekä lapsille ja perheille, 
yksinhuoltajille tai siirtolaisperheiden 
lapsille kohtuulliset asunnot; kannattaa 
komission näkemystä, että nykyaikaisten 
perherakenteiden monimuotoisuuteen ja 
lasten oikeuksiin kohdennettujen toimien 
välinen tasapaino tuottaa parhaat tulokset 
lapsiköyhyyden torjunnassa; vaatii 
yhtenäistettyjä, kokonaisvaltaisia 
perhepolitiikkoja, joiden avulla 
käsitellään aktiivisen osallistumisen 
lisäksi kaikkia lapsen ja perheen 
hyvinvointiin liittyviä näkökohtia sekä 
poistetaan EU:sta lapsiköyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen;

Or. en

Tarkistus 23
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava 
köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 
vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa;

2. korostaa, että jokaisella lapsella on 
oikeus elää turvallisessa ja rakastavassa 
ympäristössä iästään ja sosioekonomisesta 
tilanteesta riippumatta;

Or. en
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Tarkistus 24
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava
köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 
vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa;

2. korostaa, että lapsen tärkeä oikeus on 
oikeus asua vanhempiensa kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava;

Or. en

Tarkistus 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava 
köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa perheiden merkitystä lasten
kehitykselle lasten iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava 
köyhyyden torjunnassa perheenä; 
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vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa;

Or. es

Tarkistus 26
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava 
köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 
vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa;

2. korostaa, että lapsen ensimmäinen 
oikeus on oikeus asua perheensä kanssa; 
korostaa isän ja äidin merkitystä lapsen 
kehitykselle lapsen iästä ja perheen 
sosioekonomisesta tilanteesta riippumatta; 
vaatii siksi, että äärimmäisessä 
köyhyydessä eläviä perheitä on tuettava 
köyhyyden torjunnassa perheenä; vaatii 
jäsenvaltioita lopettamaan lasten 
sijoittamisen sosioekonomisten syiden 
takia ja antamaan vanhemmille kestävää 
tukea, jotta he voivat huolehtia 
vanhempainvastuustaan myös 
äärimmäisestä köyhyydestä johtuvissa 
hankalissa tilanteissa, joissa äitien tai 
naisten voimavaraistamiseen 
panostaminen merkitsee samanaikaisesti 
lapsiin tai perheisiin panostamista; 

Or. nl

Tarkistus 27
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vaatii jäsenvaltioita laatimaan 
erityisen politiikan katulapsia varten, 
etenkin koskien heidän erityistarpeitaan 
koulutuksen ja sosiaalisten taitojen 
kehittymisen alalla;

Or. fr

Tarkistus 28
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia 
kehittämään kyseisen politiikan 
onnistumista mittaavia indikaattoreita 
tiiviissä yhteistyössä äärimmäisen 
köyhyyden torjuntaan erikoistuneiden 
yhteisöjen ja erityisesti itse köyhien 
ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla 
voidaan tuoda esille, että perhe on 
sukupolvien välisen yhteisvastuun 
luonnollinen verkosto ja että se on paras 
suoja äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
3 kohta



AM\726647FI.doc 17/33 PE407.714v01-00

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla 
voidaan tuoda esille, että perhe on 
sukupolvien välisen yhteisvastuun 
luonnollinen verkosto ja että se on paras 
suoja äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; 

Or. en

Tarkistus 30
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla voidaan
tuoda esille, että perhe on sukupolvien 
välisen yhteisvastuun luonnollinen 
verkosto ja että se on paras suoja 
äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa, esimerkiksi 
Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen 
vastaisen verkoston kanssa, jolla on 
kokemusta työskentelystä ja joka 
työskentelee köyhyyttä kokeneiden 
ihmisten kanssa, heidän puolestaan ja 
heidän kauttaan, tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs”
ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään yhdessä edellä mainittujen 
järjestöjen kanssa selvityksiä, joiden 
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avulla voidaan saada selville, onko perhe
ja sukupolvien välisen yhteisvastuun 
luonnollinen verkosto paras suoja 
äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan; on sitä mieltä, 
että indikaattoreiden kehittämisen tulisi 
perustua sukupuolen perusteella 
jaettuihin tietoihin ja että lähtökohtina 
tulisi käyttää ratkaisuja, joita kaikkein 
köyhimmät ihmiset ovat kehittäneet 
itseään varten ruohonjuuritasolla 
("saadut kokemukset");

Or. nl

Tarkistus 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla 
voidaan tuoda esille, että perhe on 
sukupolvien välisen yhteisvastuun 
luonnollinen verkosto ja että se on paras 
suoja äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
köyhyyden torjuntaan erikoistuneiden 
yhteisöjen ja erityisesti itse köyhien 
ihmisten kanssa tietojen vaihtoa koskevien 
”Croisement des savoirs” -ohjelmien 
tapaan; 

Or. en
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Tarkistus 32
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla 
voidaan tuoda esille, että perhe on 
sukupolvien välisen yhteisvastuun 
luonnollinen verkosto ja että se on paras 
suoja äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan;

Or. en

Tarkistus 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti itse 
köyhien ihmisten kanssa tietojen vaihtoa 
koskevien ”Croisement des savoirs” 
-ohjelmien tapaan; kehottaa lisäksi 
Eurostatia ja yliopistojen tutkijoita 
tekemään selvityksiä, joiden avulla voidaan 
tuoda esille, että perhe on sukupolvien 
välisen yhteisvastuun luonnollinen 

3. vaatii uudelleen Eurostatia kehittämään 
kyseisen politiikan onnistumista mittaavia 
indikaattoreita tiiviissä yhteistyössä 
äärimmäisen köyhyyden torjuntaan 
erikoistuneiden yhteisöjen ja erityisesti 
naisjärjestöjen ja itse köyhien ihmisten 
kanssa tietojen vaihtoa koskevien 
”Croisement des savoirs” -ohjelmien 
tapaan; kehottaa lisäksi Eurostatia ja 
yliopistojen tutkijoita tekemään selvityksiä, 
joiden avulla voidaan tuoda esille, että
perheet ovat sukupolvien välisen 
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verkosto ja että se on paras suoja 
äärimmäistä köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytyneisyyttä vastaan;

yhteisvastuun luonnollisena verkostona 
paras suoja äärimmäistä köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytyneisyyttä vastaan;

Or. es

Tarkistus 34
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii, että kaikkiin lapsiin liittyviin 
politiikkoihin lisätään 
sukupuolinäkökulma edellytyksenä 
kaikkien tyttölapsiin kohdistuvan 
syrjinnän muotojen ja väkivallan 
poistamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
suorittamaan järjestelmällisiä arviointeja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
vaikutuksesta tyttölapsiin ja kehittämään 
erityisiä toimenpiteitä tämän asian 
käsittelemiseksi Euroopan unionin ja 
Yhdistyneiden kansakuntien lasten 
oikeuksia koskevien politiikkojen, 
välineiden ja rahoitusjärjestelmien
asiayhteydessä; korostaa tarvetta käsitellä 
erilaisia tapoja, joilla tytöt ja pojat 
kokevat varhaisessa iässä köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjintää, jotta lasten oikeuksia 
koskevalla sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisella olisi myöhemmissä 
elämänvaiheissa myönteinen vaikutus;

Or. en

Tarkistus 35
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että edellä mainituista 
epävarmuuksista kärsivät eivät nauti 
perusoikeuksistaan; vaatii kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
instituutioita käsittelemään suuren 
köyhyyden moniulotteisuutta, sillä se 
vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin puoliin;

4. korostaa, että edellä mainituista 
epävarmuuksista kärsivät eivät nauti 
perusoikeuksistaan; vaatii kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
instituutioita käsittelemään suuren 
köyhyyden moniulotteisuutta, sillä se 
vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin puoliin, ja 
etenkin tutkimaan parisuhdeväkivallan ja 
pitkäaikaisen köyhyyden välistä syy-
yhteyttä;

Or. nl

Tarkistus 36
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että edellä mainituista 
epävarmuuksista kärsivät eivät nauti 
perusoikeuksistaan; vaatii kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
instituutioita käsittelemään suuren
köyhyyden moniulotteisuutta, sillä se 
vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin puoliin;

4. korostaa, että edellä mainituista 
epävarmuuksista kärsivät eivät nauti 
perusoikeuksistaan; vaatii kansallisia, 
eurooppalaisia ja kansainvälisiä 
instituutioita käsittelemään köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen
moniulotteisuutta, sillä se vaikuttaa 
ihmiselämän kaikkiin puoliin;

Or. en

Tarkistus 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että köyhimmät ihmiset Poistetaan.
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katsovat usein, että pysyvä palkattu työ 
auttaisi heitä saamaan ylpeytensä, 
omanarvontuntonsa ja 
itsekunnioituksensa takaisin suhteessa 
lapsiinsa ja perheisiinsä; vaatii siksi, että 
työllistymismenettelyissä otetaan 
huomioon heikoimmassa asemassa 
olevien henkilöiden ja työntekijöiden 
tausta, jotta voidaan luoda sellainen 
yhteiskunta, jossa sen köyhimmillä 
jäsenillä on todellinen mahdollisuus 
osallistua ja jossa heitä kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistus 38
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että köyhimmät ihmiset 
katsovat usein, että pysyvä palkattu työ 
auttaisi heitä saamaan ylpeytensä, 
omanarvontuntonsa ja itsekunnioituksensa 
takaisin suhteessa lapsiinsa ja perheisiinsä; 
vaatii siksi, että työllistymismenettelyissä 
otetaan huomioon heikoimmassa asemassa 
olevien henkilöiden ja työntekijöiden 
tausta, jotta voidaan luoda sellainen 
yhteiskunta, jossa sen köyhimmillä 
jäsenillä on todellinen mahdollisuus 
osallistua ja jossa heitä kunnioitetaan;

5. muistuttaa, että köyhimmät ihmiset 
katsovat usein, että varmat, ihmisarvoiset 
tulot tai pysyvä palkattu työ auttaisi heitä 
saamaan ylpeytensä, omanarvontuntonsa ja 
itsekunnioituksensa takaisin suhteessa 
lapsiinsa ja perheisiinsä, minkä suhteen 
myös miesten ja naisten välisen 
palkkaeron poistamisella on merkittävä 
rooli; vaatii siksi, että 
työllistymismenettelyissä otetaan 
huomioon heikoimmassa asemassa olevien 
henkilöiden ja työntekijöiden tausta, jotta 
voidaan luoda sellainen yhteiskunta, jossa 
sen köyhimmillä jäsenillä on todellinen 
mahdollisuus osallistua ja jossa heitä 
kunnioitetaan;

Or. nl
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Tarkistus 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että EU:ssa työtätekevien 
köyhyydestä kärsii 20 miljoonaa ihmistä, 
joiden joukkoon kuuluu etenkin naisia, 
joten 6 prosentilla koko väestöstä ja 36 
prosentilla työväestöstä on riski ajautua 
työtätekevien köyhyyteen; vaatii 
jäsenvaltioita sopimaan minimipalkkaa 
koskevasta lainsäädännöstä aktiivisen 
osallisuuden erottamattomana osana; 

Or. en

Tarkistus 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että riittävät 
minimitulojärjestelmät ovat 
perusluonteinen edellytys sosiaaliselle 
oikeudenmukaisuudelle ja kaikkien 
yhtäläisille mahdollisuuksille perustuvalle 
EU:lle; vaatii jäsenvaltioita varmistamaan 
riittävät minimitulot työttömyyden ja 
työsuhteiden välisenä aikana niin, että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
naisryhmiin, joilla on vastuullaan 
lisävastuualueita;

Or. en
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Tarkistus 41
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii Euroopan unionia, jäsenvaltioita 
ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä valvomaan sitä, että eri 
tasojen tapaamisiin ei aina valita samoja 
lapsia edustamaan ryhmää, aluetta tai 
maata; kehottaa kyseisiä toimijoita 
etsimään kaikilla päätöksenteon tasoilla 
keinoja syrjäytyneimpien lasten ilmaisun 
mahdollistamiseksi toteuttamalla heidän 
kanssaan pitkäaikaisia hankkeita ja 
tarjoamaan niitä varten riittävästi 
rahoitusta ja henkilöstöä; kehottaa 
kyseisiä toimijoita edistämään hankkeita, 
joiden avulla erilaisista sosiaalisista 
oloista ja eri kulttuureista peräisin olevat 
lapset voisivat tavata toisiaan, ja korostaa 
näiden hankkeiden monialaisuutta, joka 
mahdollistaa lasten taiteellisen 
luomistyön ja edistää ajattelun kehitystä 
sekä puhetaitoa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. vaatii Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä valvomaan sitä, että eri tasojen 
tapaamisiin ei aina valita samoja lapsia 
edustamaan ryhmää, aluetta tai maata; 
kehottaa kyseisiä toimijoita etsimään
kaikilla päätöksenteon tasoilla keinoja

6. vaatii Euroopan unionia, jäsenvaltioita ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan 
yhdistyksiä sekä köyhyyttä kokeneiden 
ihmisten perustamien ruohonjuuritason 
järjestöjä tai oma-apujärjestöjä
valvomaan sitä, että eri tasojen 
tapaamisissa yhä useammilla eri 
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syrjäytyneimpien lasten ilmaisun 
mahdollistamiseksi toteuttamalla heidän 
kanssaan pitkäaikaisia hankkeita ja 
tarjoamaan niitä varten riittävästi rahoitusta 
ja henkilöstöä; kehottaa kyseisiä toimijoita 
edistämään hankkeita, joiden avulla 
erilaisista sosiaalisista oloista ja eri 
kulttuureista peräisin olevat lapset voisivat 
tavata toisiaan, ja korostaa näiden 
hankkeiden monialaisuutta, joka 
mahdollistaa lasten taiteellisen luomistyön 
ja edistää ajattelun kehitystä sekä 
puhetaitoa.

kulttuureista tai sosiaalisista taustoista 
tulevilla lapsilla on mahdollisuus edustaa 
omaa aluettaan tai maataan; kehottaa 
EU:ta ja jäsenvaltioita tunnustamaan 
kansalliset köyhyyden vastaiset verkostot 
ja järjestöt (kuten Euroopan köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN) 
kansalaisjärjestöiksi ja tukemaan niitä 
järjestelmällisesti; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että ne 
sisällyttävät nämä ruohonjuuritason 
järjestöt politiikkaansa kaikilla 
päätöksenteon tasoilla tarjoamaan 
käyttöön resursseja syrjäytyneimpien 
lasten ilmaisun mahdollistamiseksi 
toteuttamalla heidän kanssaan pitkäaikaisia 
hankkeita ja tarjoamaan niitä varten 
riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä; 
kehottaa kyseisiä toimijoita edistämään 
hankkeita, joiden avulla erilaisista 
sosiaalisista oloista ja eri kulttuureista 
peräisin olevat lapset voisivat tavata 
toisiaan, ja korostaa näiden hankkeiden 
monialaisuutta, joka mahdollistaa lasten 
taiteellisen luomistyön ja tarjoaa lapsille 
tilaisuuksia ilmaista omia ajatuksiaan 
mahdollisista ratkaisuista sekä välittää 
niitä muille (vertaisten välinen 
ajatustenvaihto).

Or. nl

Tarkistus 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään avoimen 
koordinointimenetelmän hoitopalveluiden 
alalla, jotta voitaisiin laatia suosituksia 
siitä, miten vastata hoitopalveluiden 
tarpeeseen (l. lastenhoidon sekä muiden 
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huollettavien hoidon järjestäminen ja 
rahoittaminen), mukaan lukien tarkkojen 
tavoitteiden asettaminen ja 
indikaattoreiden määritteleminen 
pyrkimyksenä tarjota 
lastenhoitopalveluita 90 prosentille 
lapsista syntymästä aina kouluikään 
saakka koko EU:n alueella sekä riittävästi 
hoitopalveluita muille huollettaville 
vuoteen 2015 mennessä; korostaa, että 
kaikkien palveluiden tulisi olla hintojen 
kohtuullisuutta, saatavuutta ja hyvää 
laatua koskevien kriteerien mukaisia, 
jotta lasten kasvattaminen ja huollettavien 
hoitaminen ei muodostaisi enää etenkään 
naisille "köyhyysriskiä";

Or. en

Tarkistus 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannustaa vapaata ja rajoittamatonta 
osallistumista koulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen sekä 
taloudellisten varojen hyvää hallintaa 
koskevaan koulutukseen;

Or. fr

Tarkistus 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa tarvetta edistää sekaluokkia 
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tai sukupuolten sekoittumista yliopistojen 
valintakiintiöissä sekä tarjota laajempi 
valikoima kulttuuri- tai opintomatkoja 
sekä opiskelijavaihtomahdollisuuksia, 
jotta köyhillä olisi tilaisuus osallistua 
täysimääräisesti tietoyhteiskuntaan ja 
kulttuurielämään;

Or. fr

Tarkistus 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kannustaa käyttämään avointa 
koordinointimenetelmää jäsenvaltioiden 
ja kaikkien muiden hallintotasojen 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 47
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että kaikilla lapsilla, etenkin köyhyydessä 
elävillä lapsilla, olisi mahdollisuus 
osallistua sosiaaliseen elämään, vapaa-
ajan- ja urheilutoimintaan sekä 
kulttuurielämään; 

Or. en
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Tarkistus 48
Mary Honeyball

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vaatii Euroopan unionin toimielimiä 
ja jäsenvaltioita tunnustamaan, että 
yksinhuoltajat ovat suuremmassa 
vaarassa ajautua köyhyyteen ja 
tarjoamaan yksinhuoltajaperheille 
erityistä turvaa; 

Or. en

Tarkistus 49
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että köyhyyteen ajautumisen 
riski on naisilla suurempi kuin miehillä, 
etenkin vanhuksilla, koska 
sosiaaliturvajärjestelmät perustuvat usein 
jatkuvan ansiotyön periaatteeseen; vaatii 
yksilöityä oikeutta riittäviin 
minimituloihin, jotka eivät riipu työhön 
liittyvistä sosiaalivakuutusmaksuista;

Or. en

Tarkistus 50
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että osa-aikaisen työn osuus 
EU:ssa on naisilla 31 % ja miehillä 7,4 
%; korostaa, että naisten osa-aikainen työ 
on usein vain mitätöntä ja marginaalista 
osa-aikatyötä, josta maksetaan pieni 
korvaus ja joka tarjoaa riittämätöntä 
sosiaaliturvaa; huomauttaa, että naisilla 
on näin ollen suurempi riski ajautua 
köyhyyteen, etenkin vanhuudessa, koska 
osa-aikaisesta työstä maksettavat eläkkeet 
eivät usein riitä itsenäiseen elämään;

Or. en

Tarkistus 51
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että ottaen kussakin 
tapauksessa huomioon lapsen edun on 
tärkeää tukea katulasten, ihmiskaupan 
kohteiksi joutuneiden lasten ja yksin 
jääneiden alaikäisten saattamista takaisin 
yhteen vanhempiensa kanssa; korostaa, 
että perheenjäsenten yhdistämiseen tulisi 
liittää erityisiä toimenpiteitä lapsen 
sopeuttamiseksi uudelleen yhteiskuntaan 
tapauksissa, joissa sosioekonominen 
tilanne on johtanut lapsen laittomaan 
tulonhankintaan ja joka on haitallista 
lapsen fyysiselle ja moraaliselle 
kehitykselle, kuten prostituutio ja 
huumekauppa; 

Or. en
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Tarkistus 52
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannustaa Eurostatia luomaan 
yhteyden indikaattoreiden kanssa, joita 
kehitetään Euroopan unionin 
perusoikeusviraston tilauksesta 
seuraamaan EU:n toiminnan vaikutusta 
lasten oikeuksiin ja hyvinvointiin; 
huomauttaa, että komission, 
perusoikeusviraston ja jäsenvaltioiden on 
ponnisteltava yhdessä voidakseen tehdä 
yhteistyötä asiaankuuluvien YK:n 
virastojen, kansainvälisten järjestöjen ja 
tutkimuskeskusten kanssa EU:n lasten 
tilannetta koskevien vertailukelpoisten 
tilastotietojen keräämisen 
parantamiseksi1; vaatii jäsenvaltioita 
ryhtymään kaikkiin mahdollisiin 
toimenpiteisiin noudattaakseen 
sosiaalisen suojelun komitean Euroopan 
lapsiköyhyyttä ja hyvinvointia koskevan 
17. tammikuuta 2008 hyväksytyn 
mietinnön suositusta, jossa korostetaan, 
että jäsenvaltioiden on tarkistettava 
kansallisella ja alueellisella tasolla 
käytettävissä olevat erilaiset 
haavoittuvassa tilanteessa olevia lapsia 
koskevat tietolähteet;

Or. en

Tarkistus 53
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

                                               
1 2007/2093(INI)).
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon, että äärimmäisen köyhyyden, 
haavoittuvuuden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen noidankehä saattaa lapset, 
etenkin katulapset, erityiseen vaaraan ja 
että moniperusteiseen
puutteenalaisuuteen puuttuminen vaatii 
erilaistettuja ja yksilöllisiä toimia; 
kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
yhteiset eurooppalaiset ponnistukset 
lapsiin kohdistuvan ihmiskaupan ja 
prostituution, lasten huumeriippuvuuden, 
lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 
nuorisorikollisuuden poistamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 54
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. muistuttaa, että laadukas koulutus ja 
ammatillinen koulutus, joiden avulla 
nuoret saavat "hyvän työpaikan", on 
arvokasta heidän henkiselle, sosiaaliselle, 
fyysiselle ja kognitiiviselle kehitykselleen 
ja sukupolvesta toiseen jatkuneesta 
köyhyydestä vapautumiselle; vaatii 
jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä 
palvelut toimitetaan tehokkaasti kaikkein 
syrjäytyneimpien lasten ja nuorten 
ulottuville katsomatta rotuun, etniseen 
alkuperään, yhteiskuntaluokkaan, 
sukupuoleen, ikään tai vammaan; vaatii 
kohdennettuja koulutuspalveluita, 
mukaan lukien koulun ulkopuolinen 
opetustoiminta, väliaikaisina ja 
syrjimättöminä toimenpiteinä sellaisten 
lasten auttamiseksi, jotka jäävät yleisen 
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kouluopetuksen ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 55
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. vaatii EU:ta, jäsenvaltioita ja 
kansalaisjärjestöjä varmistamaan, että 
lasten osallisuus järjestetään aina 
turvallisen ja merkityksellisen 
osallisuuden perusperiaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 56
Christa Prets

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. muistuttaa, että äärimmäisellä 
köyhyydellä ja syrjäytymisellä on vakava 
vaikutus katulasten kehitykseen: se tekee 
heistä erityisen haavoittuvia fyysiselle, 
henkiselle ja seksuaaliselle 
hyväksikäytölle, estää heitä käyttämästä 
laadukkaita palveluita ja saa heidät 
ryhtymään laittomaan toimintaan, mikä 
ajaa heidät yhteiskunnan reuna-alueille 
ja vaikeuttaa heidän pääsyään 
työmarkkinoille; kehottaa jäsenvaltioita 
ryhtymään konkreettisiin ja 
kohdennettuihin toimenpiteisiin 
katulasten erityisiin tarpeisiin vastaamista 
ja keskushallinnon, aluehallinnon sekä 
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paikallishallinnon toimien parempaa 
koordinointia varten, jotta heihin 
sovellettavia riittämättömiä toimenpiteitä 
voitaisiin lisätä tarpeeseen vastaamiseksi; 
korostaa katulapsi-ilmiön lisääntymistä 
Euroopassa ja vaatii yhteisiä 
koordinoituja toimia katulasten ja heidän 
perheidensä äärimmäisen syrjäytymisen 
ja köyhyyden perimmäisiin syihin 
puuttumiseksi, laadukkaiden palveluiden 
tuomiseksi paremmin heidän ulottuvilleen 
ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi; vaatii neuvostoa sopimaan 
EU:n laajuisesta sitoumuksesta, joka 
perustuu Euroopan parlamentin 16. 
tammikuuta 2008 hyväksymään
päätöslauselmaan "Tavoitteena lasten 
oikeuksia koskeva EU:n strategia"1

katulapsi-ilmiön poistamiseksi vuoteen 
2015 mennessä;

Or. en

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0012.
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