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Pakeitimas 1
Christa Prets

Nuomonės projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą 
„Dėl ES vaiko teisių strategijos kūrimo“ 
(COM (2006/367) ir į 2008 m. sausio 16 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją1, ypač jos 
94 – 117 punktus,

Or. en

Pakeitimas 2
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją 
dėl visų moterų diskriminacijos formų 
panaikinimo (angl. CEDAW),

Or. nl

Pakeitimas 3
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
3 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į 2000 m. Tūkstantmečio 
tikslus, ypač panaikinti itin didelį skurdą 
ir badą (pirmasis tikslas), užtikrinti 

                                               
1 Priimti tekstai, 2008 7 6, P6_TA(2008)0012.
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visuotinį pradinį išsilavinimą (antrasis 
tikslas) ir skatinti lyčių lygybę (trečiasis 
tikslas) bei užtikrinti darnią aplinkos 
apsaugą (septintasis tikslas),

Or. nl

Pakeitimas 4
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi išliekantys nevienodinti vyrų ir 
moterų atlyginimai lemia nepalankesnę 
moterų padėtį, siekiant išvengti skurdo,

Or. en

Pakeitimas 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 2000 m. Lisabonoje 
susirinkusi Europos Vadovų Tarybą 
nutarė iki 2010 m. panaikinti vaikų 
skurdą Europoje,

Or. en

Pakeitimas 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi 2000 m. Nicoje susirinkusi 
Europos Vadovų Tarybą paragino 
valstybes nares užtikrinti, kad būtų 
įgyvendinta 1992 m. rekomendacija dėl 
minimalių pajamų, kurias turi garantuoti 
socialinės apsaugos sistemos,

Or. en

Pakeitimas 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi Europoje skurdo grėsmę daug 
labiau patiria bedarbiai, šeimų, kuriose 
vaikus augina vienas iš tėvų (dažniausia 
viena motina), vienišiems vyresnio 
amžiaus žmonėms (taip pat dažniausiai 
moterims) ir šeimoms, kuriose yra keli 
išlaikytiniai,

Or. en

Pakeitimas 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

D.

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

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi trumpesnė, lėtesnė, prasčiau 
apmokama moterų profesinė karjera taip 
pat turi įtakos skurdo grėsmei, ypač 
vyresnėms nei 65 metų moterims (21%, 
arba 5 punktais daugiau nei vyrams).

Or. en

Pakeitimas 10
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. pabrėžia, kad  skurdas ir nelygybė 
neproporcingai žeidžia moteris; pažymi, 
kad moterų vidutinės pajamos sudaro tik 
55 proc. vyrų vidutinių pajamų;

Or. en

Pakeitimas 11
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 

1. ragina pateikti bendresnį politinį ir 
institucinį kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi požiūrį; pažymi, kad lyčių 
nelygybė ekonominių galių pasidalijimo 
požiūriu yra pagrindinis moterų skurdo 
veiksnys ir siekiant panaikinti skurdą 
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partnerystė su šeimomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

labai svarbu suteikti moterims vienodas 
teises ir stiprinti jų galias; pabrėžia, kad 
lyčių lygybė ir lyčių aspektas turi būti 
skatinami, nes tai yra tiesioginis 
mažinimo būdas pagal ES skurdo ir 
socialinės atskirties strategiją; 

Or. en

Pakeitimas 12
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su šeimomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su vargingiausiai 
gyvenančiomis šeimomis, ypač šeimomis, 
kuriose vaikus augina vienas iš tėvų,
kadangi skurdas reiškia daugiau nei 
pinigų trūkumą, o socialinę atskirtį taip 
pat gali lemti lyčių stereotipai, kultūros 
tradicijos ir institucinė diskriminacija;

Or. nl

Pakeitimas 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 

1. prašo pateikti kovos skurdu ir
diskriminacija strategiją ir skatinti aktyvų
dalyvavimą, kuris savo ruožtu atskirai 
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politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su šeimomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

skatintų kiekvieną tikslą,

Or. en

Pakeitimas 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su šeimomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
į kurį būtų integruota lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir socialine 
atskirtimi ir aktyvus dalyvavimas, aiškiai 
skatinamas kiekvienas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su šeimomis, moterų 
asociacijomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

Or. es

Pakeitimas 15
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas atskiras tikslas, t. y. 
partnerystė su šeimomis ir vargingiausiai 
gyvenančiais žmonėmis;

1. prašo pateikti pragmatiškesnį politinį ir 
institucinį kovos su dideliu skurdu požiūrį, 
kuriame nebūtų painiojama lyčių lygybės 
politika, kova su diskriminacija ir aktyvus 
dalyvavimas, tačiau jame būtų aiškiai 
skleidžiamas kiekvienas atskiras tikslas;
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Or. en

Pakeitimas 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad moterims kyla didesnė 
grėsmė atsidurti už visiško skurdo ribos, 
nei vyrams;

Or. es

Pakeitimas 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad nuolatinė skurdo 
feminizacijos tendencija Europos šalių 
visuomenėje rodo, kad esama socialinės 
apsaugos bazė ir išsamios ES socialinės, 
ekonominės ir įdarbinimo strategijos 
parengtos taip, kad neatitinka moterų 
poreikių ir moterų darbo skirtumų;
pabrėžia, kad su moterų skurdu ir 
socialine atskirtimi Europoje reikia kovoti 
specialiomis, daugiašalėmis priemonėmis, 
kurias rengiant atsižvelgiama į lyčių 
aspektą;

Or. en
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Pakeitimas 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pritaria, kad būtų naudojamas atviros 
socialinės įtraukties ir socialinės 
apsaugos koordinavimo metodas; ragina 
Komisiją, Socialinių reikalų komitetą ir 
valstybes nares nustatyti konkrečius lyčių 
lygybės tikslus ir uždavinius, pagal 
kuriuos būtų siekiama kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi, taip pat nustatyti
politinius veiksmus, kuriais būtų siekiama 
paremti moteris, kurioms labiau gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis, pvz., 
netradicines šeimas arba šeimas, kuriose 
vaikus augina vienas iš tėvų, pabėgėles ir 
priklausančias etninėms mažumoms, 
vyresnes ir neįgalias moteris;

Or. en

Pakeitimas 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atlikti konkrečią analizę ir reformuoti 
socialinės apsaugos sistemą, ir parengti 
ES gaires dėl socialinės apsaugos 
sistemos reformos atsižvelgiant į lyčių 
lygybės aspektą, įskaitant socialinio 
saugumo teisių individualizavimą, 
socialinės apsaugos ir paslaugų sistemų 
pritaikymą prie kintančios šeimų 
sandaros ir socialinės apsaugos sistemų 
geresnį pasirengimą reaguoti į nesaugią 
moterų padėtį bei atitikti labiausiai 
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pažeidžiamų moterų grupių poreikius;

Or. en

Pakeitimas 20
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares imtis 
veiksmingų priemonių siekiant 
Barselonos tikslų dėl vaikų priežiūros 
paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 21
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina Komisiją imtis priemonių ir 
padėti valstybėms narėms siekti vienodo 
atlyginimo už vienodos socialinės vertės 
darbą principo veiksmingo įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 22
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame 
skurde gyvenančias šeimas, kaip šeimas, 
kurios kovoja su skurdu; prašo valstybių 
narių neatiduoti vaikų globoti dėl 
socialinių ir ekonominių priežasčių ir ilgą 
laiką padėti tėvams atlikti jų tėvų 
pareigas, net jei jie atsidūrė sudėtingoje 
visiško skurdo padėtyje;

2. pabrėžia, kad labai svarbus vientisas 
požiūris į vaiko gerovę, pagrįstas dėmesiu 
vaiko teisėms taip, kaip jos apibrėžtoms 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje 
(JTVTK), siekiant užtikrinti pakankamas 
pajamas šeimoms, tinkamą būstą vaikams 
ir šeimoms, vienišiems tėvams ar 
imigrantų šeimų vaikams;  pritaria 
Komisijos nuomonei, kad pusiausvyra 
tarp orientavimosi į pačių įvairiausių 
modelių šiuolaikines šeimas ir 
orientavimosi į vaiko teises padės pasiekti 
geriausių rezultatų kovojant su vaikų 
skurdu; pabrėžia integruotos, 
kompleksinės šeimoms skirtos politikos, 
kuria siekiama daugiau nei aktyvios 
integracijos, svarbą sprendžiant visus su 
vaiko ir šeimos gerove susijusius 
klausimus ir naikinant vaikų skurdą bei 
socialinę atskirtį Europos Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 23
Mary Honeyball

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima, pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame 
skurde gyvenančias šeimas, kaip šeimas, 
kurios kovoja su skurdu; prašo valstybių 
narių neatiduoti vaikų globoti dėl 
socialinių ir ekonominių priežasčių ir ilgą 
laiką padėti tėvams atlikti jų tėvų 
pareigas, net jei jie atsidūrė sudėtingoje 

2. pabrėžia, kad kiekvienas vaikas turi 
teisę gyventi saugioje ir mylinčioje 
aplinkoje, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios jo socialinės ir ekonominės sąlygos;
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visiško skurdo padėtyje;

Or. en

Pakeitimas 24
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde 
gyvenančias šeimas, kaip šeimas, kurios 
kovoja su skurdu; prašo valstybių narių 
neatiduoti vaikų globoti dėl socialinių ir 
ekonominių priežasčių ir ilgą laiką padėti 
tėvams atlikti jų tėvų pareigas, net jei jie 
atsidūrė sudėtingoje visiško skurdo 
padėtyje;

2. pabrėžia, kad svarbi vaiko teisė – teisė 
gyventi su savo tėvais; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde 
gyvenančias šeimas;

Or. en

Pakeitimas 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde 
gyvenančias šeimas, kaip šeimas, kurios 
kovoja su skurdu; prašo valstybių narių 

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, kokia 
reikšminga šeima vaikų vystymuisi, 
nesvarbu, koks jų amžius ir kokios šeimos 
socialinės ir ekonominės sąlygos; todėl 
prašo remti dideliame skurde gyvenančias 
šeimas, kaip šeimas, kurios kovoja su 
skurdu;
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neatiduoti vaikų globoti dėl socialinių ir 
ekonominių priežasčių ir ilgą laiką padėti 
tėvams atlikti jų tėvų pareigas, net jei jie 
atsidūrė sudėtingoje visiško skurdo 
padėtyje;

Or. es

Pakeitimas 26
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde 
gyvenančias šeimas, kaip šeimas, kurios 
kovoja su skurdu; prašo valstybių narių 
neatiduoti vaikų globoti dėl socialinių ir 
ekonominių priežasčių ir ilgą laiką padėti 
tėvams atlikti jų tėvų pareigas, net jei jie 
atsidūrė sudėtingoje visiško skurdo 
padėtyje;

2. pabrėžia, kad pagrindinė vaiko teisė –
teisė gyventi su savo šeima; pažymi, koks 
reikšmingas tėvas ir motina vaiko 
vystymuisi, nesvarbu, koks vaiko amžius ir 
kokios šeimos socialinės ir ekonominės 
sąlygos; todėl prašo remti dideliame skurde 
gyvenančias šeimas, kaip šeimas, kurios 
kovoja su skurdu; prašo valstybių narių 
neatiduoti vaikų globoti dėl socialinių ir 
ekonominių priežasčių ir ilgą laiką padėti 
tėvams atlikti jų tėvų pareigas, net jei jie 
atsidūrė sudėtingoje visiško skurdo 
padėtyje, šiuo požiūriu investicija į galių 
suteikimą motinoms ir (arba) moterims
reiškia investiciją į vaikus ir (arba) 
šeimas;

Or. nl

Pakeitimas 27
Anna Záborská

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina valstybes nares parengti 
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specialią strategiją gatvės vaikams, ypač 
atsižvelgiant į specifinius jų poreikiams 
švietimo ir socialinių įgūdžių ugdymo 
srityse;

Or. fr

Pakeitimas 28
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad 
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 
sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29
Mary Honeyball

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis,
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
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skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu, taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad 
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 
sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu;

Or. en

Pakeitimas 30
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 
sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, pvz., Europos kovos su skurdu 
socialiniu tinklu, kuris turi patirties ir 
kuris bendradarbiauja su žmonėmis, 
patyrusiais skurdą, jiems dirba ir 
naudojasi jų pagalba, remiantis keitimosi 
patirtimi programų pavyzdžiu; taip pat 
ragina Eurostatą ir universitetų 
mokslininkus kartu su šiomis 
organizacijomis atlikti tyrimus, siekiant 
išsiaiškinti, ar šeima, kuri yra natūrali 
kartų solidarumo sistema, suteikia 
geriausią apsaugą nuo visiško skurdo ir 
socialinės atskirties; atsižvelgia į tai, kad 
rodikliai turėtų būti nustatomi remiantis 
skirtingų lyčių pagrindu 
surinktaisduomenimis ir ieškant 
sprendimų būtų remiamasi tais 
sprendimais, kuriuos vietos lygmeniu rado 
patys neturtingiausieji asmenys (padarytų 
išvadų principas);
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Or. nl

Pakeitimas 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad 
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 
sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su skurdu, 
ypač su pačiais vargingiausiais žmonėmis, 
remiantis keitimosi patirtimi programų 
pavyzdžiu;

Or. en

Pakeitimas 32
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad 
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu;
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sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

Or. en

Pakeitimas 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su pačiais vargingiausiais 
žmonėmis, remiantis keitimosi patirtimi 
programų pavyzdžiu; taip pat ragina 
Eurostatą ir universitetų mokslininkus 
atlikti tyrimus, kurie padėtų įrodyti, kad 
šeima, kuri yra natūrali kartų solidarumo 
sistema, suteikia geriausią apsaugą nuo 
visiško skurdo ir socialinės atskirties;

3. dar kartą prašo Eurostato rengti 
rodiklius, kad būtų galima įvertinti, ar 
sėkminga šių sričių politika, glaudžiai 
bendradarbiaujant su asociacijomis, 
turinčiomis patirties kovojant su visišku 
skurdu, ypač su moterų asociacijomis ir su 
pačiais vargingiausiais žmonėmis, 
remiantis keitimosi patirtimi programų 
pavyzdžiu; taip pat ragina Eurostatą ir 
universitetų mokslininkus atlikti tyrimus, 
kurie padėtų įrodyti, kad šeimos, kurios 
yra natūralios kartų solidarumo sistemos, 
suteikia geriausią apsaugą nuo visiško 
skurdo ir socialinės atskirties;

Or. es

Pakeitimas 34
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina įtraukti lyčių aspektą į visas 
politikos sritis, susijusias su vaikais, – tai
būtų prielaida siekiant panaikinti visų 
formų diskriminaciją ir smurtą prieš 
mergaites; ragina valstybes nares vykdyti 
nuolatinį mergaičių skurdo ir socialinės 
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atskirties poveikio vertinimą ir parengti 
konkrečias priemones, skirtas spręsti šiom 
problemom atsižvelgiant į Europos ir 
Jungtinių Tautų vaiko teisių politiką, 
instrumentus ir finansavimo 
mechanizmus; pabrėžia, kad reikia 
skirtingai ir kiek galima anksčiau 
atkreipti dėmesį į tai kaip mergaitės ir 
berniukai susiduria su skurdu ir socialine 
atskirtimi, taigi lyčių lygybės aspekto 
taikymas vaikų teisėms vėliau turėtų 
teigiamą poveikį; 

Or. en

Pakeitimas 35
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia tai, kad visi šie nepritekliai 
trukdo tiems, kurie nuo jų kenčia, naudotis 
savo pagrindinėmis teisėmis; prašo 
nacionalinių, Europos ir tarptautinių 
institucijų atsižvelgti į tai, kad didžiulis 
skurdas, kuris patiriamas visose žmogaus 
gyvenimo srityse, turi daug aspektų;

4. pabrėžia tai, kad visi šie nepritekliai 
trukdo tiems, kurie nuo jų kenčia, naudotis 
savo pagrindinėmis teisėmis; prašo 
nacionalinių, Europos ir tarptautinių 
institucijų atsižvelgti į tai, kad didžiulis 
skurdas, kuris patiriamas visose žmogaus 
gyvenimo srityse, turi daug aspektų, ypač 
išnagrinėti priežastinį ryšį tarp buitinio 
smurto ir ilgalaikio skurdo;

Or. nl

Pakeitimas 36
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia tai, kad visi šie nepritekliai 4. pabrėžia tai, kad visi šie nepritekliai 
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trukdo tiems, kurie nuo jų kenčia, naudotis 
savo pagrindinėmis teisėmis; prašo 
nacionalinių, Europos ir tarptautinių 
institucijų atsižvelgti į tai, kad didžiulis
skurdas, kuris patiriamas visose žmogaus 
gyvenimo srityse, turi daug aspektų;

trukdo tiems, kurie nuo jų kenčia, naudotis 
savo pagrindinėmis teisėmis; prašo 
nacionalinių, Europos ir tarptautinių 
institucijų atsižvelgti į tai, kad skurdas ir 
socialinė atskirtis, kuris patiriamas visose 
žmogaus gyvenimo srityse, turi daug 
aspektų;

Or. en

Pakeitimas 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad vargingiausi žmonės 
dažnai nurodo, kad stabilus ir 
atlyginamas darbas leidžia jiems vėl būti 
išdidiems, oriems, jausti pagarbą sau 
vaikų ir giminių akivaizdoje; ; todėl prašo 
profesinės integracijos procese numatyti 
pagalbą silpniausiems asmenims ir 
darbuotojams, kad būtų sukurta tikra 
įtrauktį skatinanti visuomenė, gerbianti 
vargingiausius žmones;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. primena, kad vargingiausi žmonės 
dažnai nurodo, kad stabilus ir atlyginamas 
darbas leidžia jiems vėl būti išdidiems, 
oriems, jausti pagarbą sau vaikų ir giminių 
akivaizdoje; todėl prašo profesinės 

5. primena, kad vargingiausi žmonės 
dažnai nurodo, kad užtikrintos pajamos 
reiškia žmogaus orumą, arba stabilus ir 
atlyginamas darbas leidžia jiems vėl būti 
išdidiems, oriems, jausti pagarbą sau vaikų 
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integracijos procese numatyti pagalbą 
silpniausiems asmenims ir darbuotojams, 
kad būtų sukurta tikra įtrauktį skatinanti 
visuomenė, gerbianti vargingiausius 
žmones;

ir giminių akivaizdoje, taigi vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumų sumažinimas 
taip pat yra labai svarbus; todėl prašo 
profesinės integracijos procese numatyti 
pagalbą silpniausiems asmenims ir 
darbuotojams, kad būtų sukurta tikra 
įtrauktį skatinanti visuomenė, gerbianti 
vargingiausius žmones;

Or. nl

Pakeitimas 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad 20 milijonų žmonių, ypač 
moterų, ES dirbdami patiria skurdą, t. y. 
6 % visų gyventojų ir 36 % dirbančių 
asmenų gresia skurdas; ragina valstybes 
nares susitarti dėl teisės aktų dėl 
minimalaus darbo užmokesčio, tai 
sudarytų neatskiriamą aktyvios 
įtrauktiems dalį;

Or. en

Pakeitimas 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. teigia, kad pakankamų minimalių 
pajamų sistemos yra esminė socialiniu 
teisingumu ir lygiomis galimybėmis 
paremtos ES prielaida; ragina valstybes 
nares užtikrinti, kad būtų teikiamos 
pakankamos minimalios pajamos 
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asmenims, kurie neturi darbo arba keičia 
darbą, ypač atsižvelgiant į tas grupes 
moterų, kurios turi papildomų 
įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 41
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. prašo Europos Sąjungos, valstybių 
narių ir organizuotos pilietinės 
visuomenės asociacijų užtikrinti, kad 
įvairaus lygmens susitikimuose 
nedalyvautų visuomet tie patys vaikai, 
paskirti atstovauti grupei, regionui ar 
šaliai; ragina atitinkamus įvairaus 
sprendimų priėmimo lygmens dalyvius 
rasti priemonių, kurios padėtų skatinti 
labiausiai atskirtų vaikų saviraišką, t. y. 
įgyvendinti drauge su jais ilgalaikius 
projektus, kuriems būtų skiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina atitinkamus dalyvius 
skatinti projektus, kurie padėtų susitikti 
įvairių socialinių sluoksnių ir įvairių 
kultūrų vaikams, pabrėžiant daugiadalykį 
projektų, kurie puoselėtų meninę kūrybą, 
aspektą ir sudarant sąlygas vystytis vaikų 
mąstymui ir kalbai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 42
Ria Oomen-Ruijten

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. prašo Europos Sąjungos, valstybių narių 
ir organizuotos pilietinės visuomenės 
asociacijų užtikrinti, kad įvairaus lygmens 
susitikimuose nedalyvautų visuomet tie 
patys vaikai, paskirti atstovauti grupei, 
regionui ar šaliai; ragina atitinkamus 
įvairaus sprendimų priėmimo lygmens 
dalyvius rasti priemonių, kurios padėtų 
skatinti labiausiai atskirtų vaikų saviraišką, 
t. y. įgyvendinti drauge su jais ilgalaikius 
projektus, kuriems būtų skiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina atitinkamus dalyvius 
skatinti projektus, kurie padėtų susitikti 
įvairių socialinių sluoksnių ir įvairių 
kultūrų vaikams, pabrėžiant daugiadalykį 
projektų, kurie puoselėtų meninę kūrybą, 
aspektą ir sudarant sąlygas vystytis vaikų 
mąstymui ir kalbai.

6. prašo Europos Sąjungos, valstybių narių 
ir organizuotos pilietinės visuomenės 
asociacijų bei vietos lygmeniu veikiančių 
ir (arba) tarpusavio pagalbos 
organizacijų, kurias sudaro skurdą patyrę 
žmonės, užtikrinti, kad įvairaus lygmens 
susitikimuose vis daugiau vaikų, kurie
atstovauja įvairioms kultūroms ir 
socialiniam sluoksniam, turėtų galimybę
atstovauti savo regionui ar šaliai; ragina 
ES ir valstybes nares pripažinti, kad 
nacionaliniai skurdo mažinimo tinklai ir 
organizacijos, pvz., Europos kovos su 
skurdu tinklas (EAPN), yra pilietinės 
visuomenės organizacijos, ir jas nuolat 
remti; ragina ES ir valstybes nares 
užtikrinti šių vietos lygmeniu veikiančių 
organizacijų įtraukimą į politikos 
formavimą visais sprendimų priėmimo 
lygmenimis ir rasti išteklių, kurie padėtų 
skatinti labiausiai atskirtų vaikų saviraišką, 
t. y. įgyvendinti drauge su jais ilgalaikius 
projektus, kuriems būtų skiriama 
pakankamai finansinių ir žmogiškųjų 
išteklių; ragina atitinkamus dalyvius 
skatinti projektus, kurie padėtų susitikti 
įvairių socialinių sluoksnių ir įvairių 
kultūrų vaikams, pabrėžiant daugiadalykį 
projektų, kurie puoselėtų meninę kūrybą, 
aspektą ir sudarant vaikams sąlygas reikšti 
mintis ieškant galimų sprendimų ir 
perduoti jas kitiems (bendraamžių 
keitimasis informacija).

Or. nl

Pakeitimas 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti atvirą koordinavimo metodą 
priežiūros paslaugų srityje, siekiant 
parengti rekomendacijas, kaip patenkinti 
Europoje priežiūros paslaugų teikimo 
poreikį, t. y. kaip organizuoti ir finansuoti 
vaikų ir kitų priklausomų asmenų 
priežiūrą, ir nustatyti tikslias užduotis ir 
rodiklius, siekiant iki 2015 m. visoje ES 
esančioms vaikų priežiūros įstaigoms, 
kuriose prižiūrimi vaikai nuo gimimo iki 
privalomo mokyklinio amžiaus, teikti 
90 % finansavimo ir teikti pakankamą 
priežiūrą kitiems priklausomiems 
asmenims; pabrėžia, kad visos paslaugos 
turėtų atitikti kainos, prieinamumo ir 
kokybės kriterijus, taigi vaikų auginimas 
ir rūpinimasis priklausomais asmenimis 
nesukeltų skurdo grėsmės;

Or. en

Pakeitimas 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. skatina laisvą ir nevaržomą 
dalyvavimą švietimo, mokymo ir 
mokymosi visą gyvenimą bei tinkamo 
finansinių išteklių valdymo mokymo 
programose;

Or. fr
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Pakeitimas 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad reikia propaguoti 
skirtingų lyčių atstovų mokymosi klases 
arba skirtingų lyčių atstovų priėmimo į 
universitetus kvotas ir siūlyti daugiau 
kultūrinių ar švietėjiškų kelionių bei 
mainų programų, suteikiant 
skurstantiems galimybę visavertiškai 
įsitraukti į žinių visuomenę ir kultūrinį 
gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimas 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. skatina taikyti atviro koordinavimo 
metodą tarp valstybių narių ir visais kitais 
valdžios lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 47
Mary Honeyball

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina valstybes nares užtikrinti, kad 
visi vaikai, ypač skurstantys, turėtų 
galimybę dalyvauti socialiniame, 
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laisvalaikio, sporto ir kultūriniame 
gyvenime;

Or. en

Pakeitimas 48
Mary Honeyball

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Europos institucijas ir 
valstybes nares pripažinti, kad vienišiems 
tėvams kyla didesnė skurdo grėsmė, ir 
laikytis tam tikrų nuostatų tokių šeimų 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 49
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad moterims, ypač senyvo 
amžiaus, kyla didesnė skurdo grėsmė nei 
vyrams, nes socialinės apsaugos sistemos 
dažnai pagrįstos nuolatinio mokamo 
darbo principu; ragina individualizuoti 
pakankamų teises gauti minimalias 
pajamas, kurios turėtų būti 
nepriklausomos nuo su darbo susijusių 
įmokų;

Or. en
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Pakeitimas 50
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad ES ne visą darbo dieną 
dirbančių moterų yra 31 %, o vyrų 7,4 %;
pabrėžia, kad moterys, dirbančios ne visą 
darbo dieną, dažnai dirba smulkius ir 
labai trumpalaikius darbus, kurie blogai 
apmokami ir nesuteikia pakankamos 
socialinės apsaugos; atkreipia dėmesį į 
tai, kad todėl moterims, ypač senyvo 
amžiaus, kyla didesnė grėsmė grimzti į 
skurdą, kadangi pensijos, gaunamos 
dirbus ne visą darbo dieną, dažnai 
neužtenka tam, kad būrų galima gyventi 
nepriklausomai;

Or. en

Pakeitimas 51
Christa Prets

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad svarbu kiekvienu atveju 
atsižvelgti į vaiko interesus, siekiant 
gatvės vaikus, vaikus, kurie yra prekybos 
žmonėmis aukos, ir nelydimus 
nepilnamečius grąžinti jų šeimoms;
pabrėžia, kad grąžinimą turi lydėti 
specialios reintegracijos priemonės tais 
atvejais, kai vaikas dėl socialinės 
ekonominės padėties įsitraukė į neteisėtų 
pajamų paieškas ir kurios lėmė vaiko 
psichiniam, fiziniam ir moraliniam 
vystymuisi kenksmingą veiklą, pvz., 
prostituciją ar prekybą narkotikais;
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Or. en

Pakeitimas 52
Christa Prets

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Eurostatą vadovautis rodiklių, 
skirtų stebėti ES veiklos poveikį vaiko 
teisėms ir gerovei, sąvadu, kurį užsakė 
parengti ES pagrindinių teisių agentūra;
pažymi, kad reikia bendrų Komisijos, 
Pagrindinių teisių agentūros ir valstybių 
narių pastangų, bendradarbiaujant su JT 
agentūromis, tarptautinėmis 
organizacijomis ir mokslinių tyrimų 
centrais, siekiant pagerinti palyginamų 
statistinių duomenų apie vaikų padėtį ES 
rinkimą1; ragina valstybes nares imtis 
visų reikiamų priemonių, siekiant laikytis 
2008 m. sausio 17 d. priimtame Socialinės 
apsaugos komiteto pranešime Dėl vaikų 
skurdo ir gerovės Europoje pateiktų 
rekomendacijų, kuriose pabrėžiama, kad 
valstybės narės turėtų peržiūrėti įvairius 
duomenų apie vaikus, kurie yra patekę į 
nepalankią padėtį, šaltinius nacionaliniu 
ir smulkesniu už nacionalinį lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 53
Christa Prets

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

                                               
1 (2007/2093(INI))
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. skatina valstybes nares atsižvelgti į tai, 
kad užburtas visiško skurdo, 
pažeidžiamumo, diskriminacijos ir 
socialinės atskirties ratas kelia vaikams, 
ypač gatvės vaikams, ypatingą grėsmę ir į 
tai, kad siekiant spręsti daugialypio 
stygiaus problemas reikia imtis 
diferencijuotų ir individualizuotų 
veiksmų; ragina valstybes nares patvirtinti 
bendras Europos priemones, skirtas 
kovoti su prekyba vaikais ir vaikų 
prostitucija, vaikų narkomanija, smurtu 
prieš vaikus ir nepilnamečių 
nusikalstamumu;

Or. en

Pakeitimas 54
Christa Prets

Nuomonės projektas
6  d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. primena, jog vertinga tai, kad 
kokybiškas švietimas ir profesinis 
mokymas reiškia gerus darbus 
jaunuoliams, ir lemia jų emocinį, 
socialinį, fizinį ar pažintinį vystymąsi, ir 
nutraukia kartų skurdo grandinę; ragina 
valstybes nares užtikrinti, kad šios 
paslaugos būtų prieinamos ir veiksmingai 
pateikiamos daugumai užribio grupių 
vaikų ir jaunimo, neatsižvelgiant į jų rasę, 
etninę kilmę, lytį, amžių ar neįgalumą;
ragina siekti tiksliai nukreiptų paslaugų, 
įskaitant neformalų švietimą, laikinąsias 
ir nediferencijuotas priemones, skirtų 
padėti vaikams, negalintiems patekti į 
bendrą švietimo sistemą;

Or. en



PE407.714v01-00 30/31 AM\726647LT.doc

LT

Pakeitimas 55
Christa Prets

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. ragina ES, valstybes nares ir 
organizuotą pilietinę visuomenę užtikrinti, 
kad vaikų dalyvavimas visada būtų 
organizuojamas pagal pagrindinius 
saugaus ir prasmingo dalyvavimo 
principus;

Or. en

Pakeitimas 56
Christa Prets

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. primena, kad visiškas skurdas ir 
atskirtis labai veikia gatvės vaikų 
vystymąsi, daro juos ypač pažeidžiamus 
fizinio, protinio ar seksualinio 
išnaudojimo aspektu, kliudo gauti 
kokybiškas paslaugas ir skatina neteisėtą 
jų veiklą, o tai lemia, kad jie atsiduria 
visuomenės užribyje ir kliudo jų 
galimybėms patekti į darbo rinką; ragina 
valstybes nares imtis konkrečių ir tikslinių 
priemonių, siekiant atsižvelgti į gatvės 
vaikų poreikius ir geriau koordinuoti 
centrinės, regioninės ir vietos valdžios 
veiksmus, siekiant įveikti įprastų 
intervencinių priemonių trūkumą;
pabrėžia, kad Europos gatvės vaikų 
reiškinys plinta, ir ragina imtis bendrų 
koordinuotų veiksmų, nagrinėjant 
pagrindines vaikų ir jų šeimų kraštutinio 
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atskyrimo bei skurdo priežastis, gerinti 
vaikų galimybes gauti kokybiškas 
paslaugas ir kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu; ragina Tarybą susitarti 
dėl ES lygio įsipareigojimų, siekiant pagal 
2008 m. sausio 16 d. Parlamento 
Rezoliuciją dėl ES vaiko teisių strategijos 
kūrimo1 iki 2015 m. panaikinti gatvės 
vaikų reiškinį;

Or. en

                                               
1 Priimti tekstai, 2008 7 6, P6_TA(2008)0012.


	726647lt.doc

