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Grozījums Nr. 1
Christa Prets

Atzinuma projekts
3.a atsauce (jauna)

Atzinumu projekts Grozījums

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā 
uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām” 
(COM (20060 367)) un Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 16. janvāra 
rezolūciju par šo paziņojumu1, jo īpaši 94. 
- 117. punktu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
3.a atsauce (jauna)

Atzinumu projekts Grozījums

- ņemot vērā Apvienoto Nāciju 1979. gadā 
pieņemto Konvenciju par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

Or. nl

Grozījums Nr. 3
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
3.b atsauce (jauna)

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0012. 
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Atzinumu projekts Grozījums

- ņemot vērā 2000. gada ANO 
tūkstošgades mērķus, jo īpaši nabadzības 
un bada apkarošanu (pirmais mērķis), 
vispārējas pamatizglītības sasniegšanu 
(otrais mērķis), vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanu vīriešiem un sievietēm 
(trešais mērķis) un vides aizsardzību 
(septītais mērķis),

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

A. tā kā pastāvīgā dzimumu atalgojuma 
atšķirība liek sievietēm būt sliktākā 
situācijā attiecībā uz nabadzības 
novēršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

A. tā kā Lisabonas Eiropadome 
2000. gadā vienojās līdz 2010. gadam 
Eiropā izskaust bērnu nabadzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

B. tā kā Nicas Eiropadome 2000. gadā 
aicināja dalībvalstis nodrošināt 
turpinājumu 1992. gada ieteikumam par 
minimālajiem garantētajiem līdzekļiem, 
kas jānodrošina sociālās aizsardzības 
sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
C. apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

C. tā kā nabadzības risks Eiropā ir 
ievērojami augstāks bezdarbniekiem, 
ģimenēs, kurās ir viens vecāks 
(galvenokārt sievieti), vecākiem cilvēkiem, 
kuri dzīvo vieni paši (arī jo īpaši 
sievietēm) un ģimenēm ar vairākiem 
apgādājamajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
D. apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

D. tā kā, nesaņemot visus sociālos 
pabalstu, nabadzības risks Eiropas 



PE407.714v01-00 6/31 AM\726647LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

Savienībā, jo īpaši sievietēm, palielināsies 
no 16 % līdz 40 % vai 25 %, atskaitot 
pensijas maksājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
E. apsvērums (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

E. tā kā īsāka, lēnāka un sliktāk 
apmaksāta sieviešu profesionālā karjera 
ietekmē arī sieviešu nabadzības risku, jo 
īpaši sievietēm vecuma grupā pēc 
65 gadiem (21 % jeb par 5 punktiem 
vairāk nekā vīriešiem);

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

-1. uzsver, ka nabadzība un nevienlīdzība 
sievietes ietekmē nesamērīgi; norāda, ka 
sieviešu vidējie ienākumi ir tikai 55 % no 
vīriešu vidējiem ienākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet 
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un personām;

1. prasa aptverošāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret nabadzību un 
sociālo atstumtību; norāda, ka dzimumu 
nevienlīdzība ekonomiskās varas sadalē ir 
būtisks faktors, kas izraisa sieviešu 
nabadzību, un ka vienlīdzīgas tiesības un 
iespēju nodrošināšana sievietēm ir 
svarīgas, lai izskaustu nabadzību; uzsver, 
ka dzimumu vienlīdzība un līdztiesība ir 
jāveicina kā transversāls jautājums ES 
stratēģijā, lai cīnītos pret nabadzību un 
sociālo atstumtību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet 
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un 
personām;

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet 
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm, jo īpaši 
ģimenēm ar vienu vecāku, tā kā 
nabadzība nozīmē vairāk, nekā naudas 
trūkumu, un tā kā sociālo atstumtību var 
radīt dzimumu stereotipi, kultūras 
tradīcijas un institucionāla 
diskriminācija;
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Or. nl

Grozījums Nr. 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un 
personām; 

1. prasa veidot politiku cīņai pret 
nabadzību diskrimināciju un veicināt 
aktīvu līdzdalību, kas skaidri un pilnībā 
sekmē katru mērķi atsevišķi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un personām;

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji integrē
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un sociālo atstumtību, un 
aktīvu līdzdalību, skaidri un pilnībā
sekmējot katru mērķi atsevišķi un it īpaši 
partnerattiecības ar visnabadzīgākajām 
ģimenēm un personām;

Or. es
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Grozījums Nr. 15
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet 
skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it 
īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un 
personām;

1. prasa pragmatiskāku politisko un 
institucionālo pieeju cīņā pret galēju 
nabadzību, kas savstarpēji nesajauc 
dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret 
diskrimināciju un aktīvu līdzdalību, bet 
skaidri un pilnībā sekmē katru mērķi 
atsevišķi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

1.a norāda, ka risks nonākt galējā 
nabadzībā sievietēm ir lielāks, nekā 
vīriešiem;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

1.a norāda, ka pastāvīgā nabadzības 
feminizācijas tendence Eiropas 
sabiedrībās mūsdienās demonstrē to, ka 
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pašreizējās sociālās aizsardzības sistēmas 
un daudzas ES sociālās, ekonomiskās un 
nodarbinātības politikas jomas nav 
izstrādātas, lai apmierinātu sieviešu 
vajadzības un darba atšķirības; uzsver, ka 
sieviešu nabadzība un sociālā atstumtība 
Eiropā prasa specifisku, dažādu un 
dzimumiem atbilstīgu politisko atbildes 
reakciju;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

1.b atbalsta atklātās koordinācijas 
metodes izmantošanu saistībā ar sociālo 
aizsardzību un sociālo iekļaušanu; aicina 
Komisiju, Sociālās aizsardzības komiteju 
un dalībvalstis noteikt īpašus dzimumu 
līdztiesības uzdevumus un mērķus, lai 
cīnītos pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, tostarp politisku pasākumu 
kopumu, lai sniegtu atbalstu tām sieviešu 
grupām, kuras saskaras ar lielāku 
nabadzības un sociālās atstumtības risku, 
piemēram, netradicionālajām un viena 
vecāka ģimenēm, migrantēm, sievietēm 
bēgļiem un etnisko minoritāšu sievietēm, 
vecākām sievietēm un invalīdēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)
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Atzinumu projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju un dalībvalstis 
sagatavot īpašu sociālās aizsardzības 
sistēmu analīzi un reformu, un izstrādāt 
ES pamatnostādnes, lai reformētu 
sociālās aizsardzības sistēmas no 
dzimumu vienlīdzības skatupunkta, 
tostarp individualizējot tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu, pielāgojot sociālo 
aizsardzību un pakalpojumus mainīgajām 
ģimenes struktūrām, kā arī nodrošinot, lai 
sociālās aizsardzības sistēmas labāk 
novērš sieviešu nestabilo situāciju un 
apmierina visneaizsargātāko sieviešu 
grupu vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis īstenot efektīvus 
pasākumus, lai sasniegtu Barselonas 
mērķus par bērnu aprūpes 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

1.b aicina Komisiju veikt pasākumus, lai 
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palīdzētu dalībvalstīm panākt vienāda 
atalgojuma par sociāli līdzvērtīgu darbu 
principa efektīvu īstenošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 22
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver mātes 
un tēva nozīmi bērna attīstībā jebkurā 
vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

2. attiecībā uz bērnu labklājību uzsver 
tādas visaptverošas pieejas nozīmi, kuras 
pamatā galvenokārt ir uz bērnu tiesībām 
vērsts skatījums, kā tas ir formulēts ANO 
Konvencijā par bērnu tiesībām, kuras 
mērķis ir nodrošināt pienācīgus 
ieņēmumus ģimenēm, pienācīgus 
mājokļus bērniem un ģimenēm, 
vientuļajiem vecākiem vai bērniem 
migrantu ģimenēs; atbalsta Komisijas 
viedokli, ka līdzsvars starp uzmanības 
pievēršanu moderno ģimenes struktūru 
dažādībai un bērnu tiesībām nodrošina 
vislabāko rezultātu cīņā pret bērnu 
nabadzību; aicina veidot integrētu un 
visaptverošu ģimenes politiku, kas 
sniedzas tālāk par aktīvu iekļaušanu, lai 
risinātu visus bērnu un ģimeņu 
labklājības aspektus un novērstu bērnu 
nabadzību un sociālu atstumtību Eiropas 
Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
<Members>Mary Honeyball</Members>

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinumu projekts Grozījums

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

2. uzsver, ka katram bērnam ir tiesības 
dzīvot drošā un mīlošā vidē jebkurā 
vecumā un neatkarīgi no viņa 
sociālekonomiskās situācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

2. uzsver, ka svarīgas bērna tiesības ir 
tiesības dzīvot ar saviem vecākiem; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
ģimenes nozīmi bērnu attīstībā jebkurā 
vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir 
tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver 
mātes un tēva nozīmi bērna attīstībā 
jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes 
sociālekonomiskās situācijas; tādēļ prasa, 
lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to 
cīņā tiktu atbalstītas kā ģimenes; prasa 
dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu 
sociālekonomisku iemeslu dēļ un ilgākā 
laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku 
pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos, un šajā saistībā 
ieguldījums māšu/sieviešu iespēju 
nodrošināšanā nozīmē ieguldījumu 
bērnos/ģimenēs.
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Or. nl

Grozījums Nr. 27
Anna Záborská

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis izstrādāt īpašu 
politiku par ielu bērniem, jo īpaši attiecībā 
uz to īpašajām vajadzībām izglītības jomā 
un sociālo prasmju attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret 
galēju nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Mary Honeyball

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

3. atkārtoti aicina Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

3. atkārtoti aicina Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, piemēram, 
Eiropas nabadzības novēršanas tīklu, kam 
ir pieredze un kas strādā ar cilvēkiem, kas 
piedzīvojuši nabadzību, to labā un ar viņu 
palīdzību; līdzīgi „zināšanu palielināšanas” 
programmām; aicina arī Eurostat un 
pētniekus no universitātēm uzsākt 
pētījumus kopīgi ar iepriekš minētajām 
organizācijām, lai pārliecinātos, vai 
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ģimene, kas ir dabisks paaudžu 
solidaritātes tīkls, sniedz vislabāko 
aizsardzību pret galēju nabadzību un 
sociālo atstumtību; uzskata, ka rādītāju 
izstrādes pamatā ir jābūt pa dzimumiem 
sadalītai informācijai un ka risinājumi, 
kurus ir paši sevi izveidojuši 
visnabadzīgākie no 
nabadzīgajiem/cilvēkiem tautas 
apakšslāņos, ir jāizmanto kā sākumpunkts 
(„gūtās mācības” princips);

Or. nl

Grozījums Nr. 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

3. atkārtoti aicina Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

3. atkārtoti aicina Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi 
„zināšanu palielināšanas” programmām; 
aicina arī Eurostat un pētniekus no 
universitātēm uzsākt pētījumus, lai 
parādītu, ka ģimene, kas ir dabisks 
paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz 
vislabāko aizsardzību pret galēju 
nabadzību un sociālo atstumtību;

3. atkārtoti aicina Eurostat izstrādāt 
rādītājus šo politiku sekmīguma 
novērtēšanai, cieši sadarbojoties ar 
asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju 
nabadzību, un it īpaši ar sieviešu 
apvienībām un pašām visnabadzīgākajām 
personām, līdzīgi „zināšanu palielināšanas” 
programmām; aicina arī Eurostat un 
pētniekus no universitātēm uzsākt 
pētījumus, lai parādītu, ka ģimenes kā 
dabiski solidaritātes tīkli sniedz vislabāko 
aizsardzību pret galēju nabadzību un 
sociālo atstumtību;

Or. es
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Grozījums Nr. 34
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

3.a aicina visās politikas jomās kā 
priekšnoteikumu izstrādāt dzimumu 
perspektīvu, lai novērstu jebkādu 
diskrimināciju un vardarbību pret 
mazgadīgām meitenēm; mudina 
dalībvalstis veikt sistemātiskus 
novērtējumus par nabadzības un sociālās 
atstumtības ietekmi uz mazgadīgām 
meitenēm un izstrādāt īpašus pasākumus, 
lai to risinātu saskaņā ar Eiropas un ANO 
politiku, instrumentiem un finansēšanas 
mehānismiem saistībā ar bērnu tiesībā; 
uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību 
dažādiem veidiem, kādos nabadzība un 
sociālā atstumtība skar meitenes un zēnus 
dzīves sākumposmā, lai ar dzimumu 
līdztiesību saistītas bērnu tiesības pozitīvi 
ietekmē dzīves nākamos posmus;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

4. uzstāj, ka šī nestabilitāte kavē tos, kas no 
tās cieš, izmantot viņu pamattiesības; prasa 
valstu, Eiropas un starptautiskajām iestādēm 
ņemt vērā vislielākās nabadzības 
daudzdimensionālo raksturu, kas skar visas 
cilvēku dzīves jomas;

4. uzsver, ka šī nestabilitāte kavē tos, kas 
no tās cieš, izmantot viņu pamattiesības; 
prasa valstu, Eiropas un starptautiskajām 
iestādēm ņemt vērā vislielākās nabadzības 
daudzdimensionālo raksturu, kas skar visas 
cilvēku dzīves jomas, jo īpaši pētīt 
cēloņsakarību starp vardarbību ģimenes 
attiecībās un ilgtermiņa nabadzību;
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Or. nl

Grozījums Nr. 36
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

4. uzstāj, ka šī nestabilitāte kavē tos, kas no 
tās cieš, izmantot viņu pamattiesības; prasa 
valstu, Eiropas un starptautiskajām 
iestādēm ņemt vērā vislielākās nabadzības 
daudzdimensionālo raksturu, kas skar visas 
cilvēku dzīves jomas;

4. uzsver, ka šī nestabilitāte kavē tos, kas 
no tās cieš, izmantot viņu pamattiesības; 
prasa valstu, Eiropas un starptautiskajām 
iestādēm ņemt vērā nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu, 
kas skar visas cilvēku dzīves jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

5. atgādina, ka visnabadzīgākās personas 
bieži norāda, ka stabils un atalgots darbs 
tām ļauj atgūt lepnumu, pašapziņu, cieņu 
bērnu un ģimenes acīs; tādēļ lūdz, lai 
integrācijas darba tirgū procesā paredzētu 
atbalstu vājākajām personām un darba 
ņēmējiem, lai sasniegtu patiesu integrējošu 
sabiedrību, kas respektē savus 
visnabadzīgākos pilsoņus;

svītrots

Or. en



AM\726647LV.doc 21/31 PE407.714v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 38
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

5. atgādina, ka visnabadzīgākās personas 
bieži norāda, ka stabils un atalgots darbs tām 
ļauj atgūt lepnumu, pašapziņu, cieņu bērnu 
un ģimenes acīs; tādēļ lūdz, lai integrācijas 
darba tirgū procesā paredzētu atbalstu 
vājākajām personām un darba ņēmējiem, lai 
sasniegtu patiesu integrējošu sabiedrību, kas 
respektē savus visnabadzīgākos pilsoņus;

5. atgādina, ka visnabadzīgākās personas 
bieži norāda, ka droši, cilvēka cienīgi 
ienākumi vai stabils un atalgots darbs tām 
ļauj atgūt lepnumu, pašapziņu, cieņu bērnu 
un ģimenes acīs, un šajā saistībā sieviešu 
un vīriešu atalgojuma atšķirībai arī ir liela 
nozīme; tādēļ lūdz, lai integrācijas darba 
tirgū procesā paredzētu atbalstu vājākajām 
personām un darba ņēmējiem, lai sasniegtu 
patiesu integrējošu sabiedrību, kas respektē 
savus visnabadzīgākos pilsoņus;

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

5.a norāda, ka 20 miljoni cilvēkus, jo īpaši 
sievietes, Eiropas Savienībā ietekmē 
nabadzība darbā, t.i. 6 % no kopējā 
iedzīvotāju skaita un 36 % no 
strādājošajiem draud nabadzība darbā; 
aicina dalībvalstis vienoties par 
minimālās algas tiesību aktiem kā aktīvās 
iekļaušanas neatņemamu elementu;

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

5.b norāda, ka adekvātas minimālo 
ienākumu sistēmas ir būtisks 
priekšnosacījums tādai Eiropas 
Savienībai, kuras pamatā ir sociālais 
taisnīgums un vienlīdzīgas iespējas 
visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

6. lūdz Eiropas Savienību, dalībvalstis un 
organizētas pilsoniskās sabiedrības 
apvienības raudzīties, lai dažādu līmeņu 
sanāksmēs bērni, kas pilnvaroti pārstāvēt 
kādu grupu, reģionu vai valsti, nebūtu 
vienmēr vieni un tie paši; aicina jebkurā 
lēmumu pieņemšanas līmenī iesaistītās 
personas atrast veidu, lai ļautu izteikties 
visatstumtākajiem bērniem, kopā ar tiem 
izveidojot ilgtermiņa projektus, kuriem 
piesaistīti pietiekami finanšu un 
cilvēkresursi; aicina iesaistītās personas 
atbalstīt projektus, kas ļauj tikties bērniem 
no dažādām sociālām vidēm un dažādām 
kultūrām, uzsverot projektu 
daudzdisciplināro raksturu, kas ļauj 
mākslinieciski izpausties un sekmē domas 
attīstību un bērnu izteikšanos;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Ria Oomen-Ruijten

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinumu projekts Grozījums

6. lūdz Eiropas Savienību, dalībvalstis un 
organizētas pilsoniskās sabiedrības 
apvienības raudzīties, lai dažādu līmeņu 
sanāksmēs bērni, kas pilnvaroti pārstāvēt 
kādu grupu, reģionu vai valsti, nebūtu 
vienmēr vieni un tie paši; aicina jebkurā
lēmumu pieņemšanas līmenī iesaistītās 
personas atrast veidu, lai ļautu izteikties 
visatstumtākajiem bērniem, kopā ar tiem 
izveidojot ilgtermiņa projektus, kuriem 
piesaistīti pietiekami finanšu un 
cilvēkresursi; aicina iesaistītās personas 
atbalstīt projektus, kas ļauj tikties bērniem 
no dažādām sociālām vidēm un dažādām 
kultūrām, uzsverot projektu 
daudzdisciplināro raksturu, kas ļauj 
mākslinieciski izpausties un sekmē domas 
attīstību un bērnu izteikšanos;

6. lūdz Eiropas Savienību, dalībvalstis un 
organizētas pilsoniskās sabiedrības 
apvienības, kā arī vietējas 
darbības/pašpalīdzības organizācijas, ko 
izveidojuši cilvēki, kas pieredzējuši 
nabadzību, raudzīties, lai dažādu līmeņu 
sanāksmēs arvien vairāk bērniem no 
dažādām kultūras un sociālajām vidēm ir 
iespēja pārstāvēt savu reģionu vai valsti;
aicina ES un dalībvalstis atzīt valstu 
nabadzības novēršanas tīklus un 
organizācijas (piemēram, Eiropas 
nabadzības novēršanas tīklu)kā pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un tās 
sistemātiski atbalstīt; aicina ES un 
dalībvalstis nodrošināt, lai tās iekļauj šīs 
sabiedriskās organizācijas savā politikā 
visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, lai 
nodrošinātu resursus, kas ļautu izteikties 
visatstumtākajiem bērniem, kopā ar tiem 
izveidojot ilgtermiņa projektus, kuriem 
piesaistīti pietiekami finanšu un 
cilvēkresursi; aicina iesaistītās personas 
atbalstīt projektus, kas ļauj tikties bērniem 
no dažādām sociālām vidēm un dažādām 
kultūrām, uzsverot projektu 
daudzdisciplināro raksturu, kas ļauj 
mākslinieciski izpausties, un sniedzot 
bērniem iespējas paust savas idejas par 
iespējamiem risinājumiem un arī nodot 
tās citiem (apmaiņas programmas);

Or. nl
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Grozījums Nr. 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt atvērtās metodes koordināciju 
aprūpes pakalpojumu jomā, lai izstrādātu 
ieteikumus par to, kā apmierināt 
vajadzību pēc aprūpes pakalpojumiem 
Eiropā (t.i. bērnu un citu apgādājamo 
personu aprūpes organizēšana un 
finansēšana) , tostarp nosakot precīzus 
mērķus un rādītājus, lai līdz 2015. gadam 
nodrošinātu bērnu aprūpes iespējas 90 % 
bērnu no dzimšanas līdz obligātajam 
skolas vecumam visā Eiropas Savienībā 
un pietiekamu aprūpes līmeni citām 
apgādājamām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a mudina veidot brīvu un neierobežotu 
piekļuvi izglītībai, apmācībai un 
mūžizglītībai, kā arī dalību apmācībā par 
finanšu resursu pareizu vadību;

Or. fr
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Grozījums Nr. 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.b uzsver nepieciešamību veicināt 
nodarbības ar abu dzimumu piedalīšanos 
vai dzimumu līdzsvaru universitāšu 
uzņemšanas kvotās, kā arī piedāvāt 
plašākas kultūras vai izglītojošu 
braucienu iespējas un apmaiņas 
programmas, lai sniegtu nabadzīgajiem 
iespēju pilnvērtīgi piedalīties zināšanu 
sabiedrībā un kultūras dzīvē; 

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.c mudina izmantot atklātas 
koordinācijas metodi starp dalībvalstīm 
un visos pārējos pārvaldības līmeņos;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Mary Honeyball

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
visiem bērniem un jo īpaši nabadzīgajiem 
ir iespēja piedalīties sabiedriskajā, 
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atpūtas, sporta un kultūras dzīvē; 

Or. en

Grozījums Nr. 48
Mary Honeyball

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.b aicina Eiropas iestādes un dalībvalstis 
atzīt to, ka vientuļajiem vecākiem ir 
lielāks nabadzības risks, un izstrādāt 
īpašus noteikums šādām ģimenēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 49
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a uzskata, ka risks nonākt nabadzībā 
sievietēm ir lielāks, nekā vīriešiem, jo 
īpaši vecumā tādēļ, ka sociālā 
nodrošinājuma sistēmu pamatā bieži ir 
nepārtraukta, atalgota darba princips; 
aicina veidot individualizētas tiesības 
saņemt pienācīgus minimālos ienākumus, 
kas nav atkarīgi no iemaksām, kas 
saistītas ar darbu;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.b uzsver, ka nepilna laika darba daļa 
Eiropas Savienībā sievietēm ir 31 %, bet 
vīriešiem 7,4 %; uzsver, ka nepilna laika 
darbs sievietēm bieži vien ir tikai niecīgs 
un margināls nepilna laika darbs ar zemu 
atalgojumu un nepietiekamu sociālo 
aizsardzību; norāda, ka tādēļ sievietēm ir 
lielāks risks nonākt nabadzībā, jo īpaši 
vecumā, jo pensijas no nepilna laika 
darba ļoti bieži nav pietiekamas, lai 
dzīvotu neatkarīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.a katrā gadījumā ņemot vērā bērna 
intereses, uzsver nozīmi, kāda ir ielu 
bērnu, pārdoto bērnu un nepilngadīgo bez 
pavadības atkalapvienošanai ar viņu 
ģimenēm; uzsver, ka atkalapvienošana ir 
jāpapildina ar īpašiem sociālās 
reintegrācijas pasākumiem, kad sociāli 
ekonomiskā situācija ir likusi bērnam 
iesaistīties nelikumīgās ienākumu 
gūšanas darbībās, kas kaitē bērna 
fiziskajai un morālajai attīstībai, 
piemēram, prostitūcija un narkotiku 
tirdzniecība;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.b mudina Eurostat izveidot saikni ar 
rādītāju kopumu, kas tiek izstrādāts, lai 
pārraudzītu ES Pamattiesību aģentūras 
uzdoto ES pasākumu bērnu tiesībām un 
labklājībai ietekmi; norāda uz 
nepieciešamību pēc Komisijas, 
Pamattiesību aģentūras un dalībvalstu 
kopīgiem centieniem strādāt sadarbojoties 
ar attiecīgajām ANO aģentūrām, 
starptautiskajām organizācijām un 
pētniecības centriem, lai uzlabotu 
salīdzinošu statistisko datu apkopošanu 
saistībā ar bērnu situāciju Eiropas 
Savienībā1; aicina dalībvalstis veikt visus 
iespējamos pasākumus, lai ievērotu 
Sociālās aizsardzības komitejas ziņojumā 
par bērnu nabadzību un labklājību, kas 
pieņemts 2008. gada 17. janvārī, pausto 
ieteikumu, kurā uzsvērts, ka dalībvalstīm 
ir jāpārskata dažādie datu avoti, kas ir 
pieejami valsts un vietējā līmenī, par 
bērniem neaizsargātās situācijās;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

                                               
1 2007/2093(INI).
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Atzinumu projekts Grozījums

6.c mudina dalībvalstis ņemt vērā, ka 
galējas nabadzības, neaizsargātības, 
diskriminācijas un sociālās atstumtības 
apburtais loks bērniem un jo īpaši ielu 
bērniem rada sevišķu risku un ka ir
vajadzīgi diferencēti un individualizēti 
pasākumi, lai likvidētu dažādos 
nelabvēlīgos apstākļus; mudina 
dalībvalstis atbalstīt Eiropas kopīgos 
centienus apturēt bērnu tirdzniecību un 
prostitūciju, bērnu narkomāniju, 
vardarbību pret bērniem un jauniešu 
likumpārkāpumus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.d atgādina par to vērtību, kāda attiecībā 
uz jauniešu emocionālo, sociālo, fizisko 
vai izziņas attīstību, kā arī lai izkļūtu no 
paaudzes paaudzē pārmantoto nabadzību, 
ir kvalitatīvai izglītībai un arodapmācībai, 
kas ļauj iegūt „labu darbu”; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, lai šie 
pakalpojumi ir pieejami un tiek efektīvi 
piedāvāti visatstumtākajām bērnu un 
jauniešu grupām neatkarīgi no rases, 
etniskās piederības, šķiras, dzimuma, 
vecuma vai invaliditātes; aicina 
nodrošināt ar īpašu mērķi izveidotus 
izglītības pakalpojumus, tostarp 
neformālo izglītību, kā pagaidu un 
nediskriminējošus pasākumus, lai 
palīdzētu tiem bērniem, kuri nevar piekļūt 
vispārējai izglītībai;
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Or. en

Grozījums Nr. 55
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.e aicina Eiropas Savienību, dalībvalstis 
un organizētās pilsoniskās sabiedrības 
apvienības nodrošināt, lai bērnu 
līdzdalība vienmēr tiek organizēta 
saskaņā ar drošas un jēgpilnas līdzdalības 
pamatprincipiem;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Christa Prets

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinumu projekts Grozījums

6.f atgādina, ka galēja nabadzība un 
atstumtība nopietni ietekmē ielu bērnu 
attīstību, padarot tos īpaši neaizsargātus 
pret fizisku, garīgu un seksuālu 
vardarbību, traucē piekļūt kvalitatīviem 
pakalpojumiem un liek tiem iesaistīties 
nelikumīgās darbībās, kas viņus nostumj 
sabiedrības zemākajos slāņos un 
apgrūtina iespējas piekļūt darba tirgum; 
mudina dalībvalstis uzsākt konkrētus un 
mērķtiecīgus pasākumus, lai risinātu ielu 
bērnu specifiskās vajadzības un labāk 
koordinētu centrālo, reģionālo un vietējo 
iestāžu darbību, lai pārvarētu normālu 
iejaukšanās metožu nepietiekamību, lai 
risinātu šīs problēmas; uzsver ielu bērnu 
fenomena pieaugošos apmērus visā 
Eiropā un aicina uzsākt kopīgu, 
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koordinētu darbību, lai novērstu ielu 
bērnu un to ģimeņu galējas atstumtības 
un nabadzības galvenos cēloņus, 
uzlabojot to piekļuvi kvalitatīviem 
pakalpojumiem un apkarojot organizēto 
noziedzību; aicina Padomi vienoties par 
saistībām visas Eiropas mērogā, kuru 
pamatā būtu Eiropas Parlamenta 
2008. gada 16. janvāra rezolūcija “Ceļā 
uz ES stratēģiju par bērnu tiesībām”1, lai 
līdz 2015. gadam izbeigtu ielu bērnu 
fenomenu;

Or. en

                                               
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0012.
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