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Poprawka 1
Christa Prets

Projekt opinii
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „W kierunku strategii UE 
na rzecz praw dziecka” (COM (2006/367)) 
oraz związaną z nim rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r.1, 
a w szczególności jej punkty 94-117,

Or. en

Poprawka 2
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Odniesienie 3 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

-uwzględniając Konwencję ONZ w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (konwencja 
CEDAW) przyjętą w 1979 r.,

Or. nl

Poprawka 3
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Odniesienie 3 b (nowe)

                                               
1 Teksty przyjęte P6_TA(2008)0012. 
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Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając milenijne cele ONZ z 
2000 r., a w szczególności wyeliminowanie 
ubóstwa i głodu (cel pierwszy), 
zapewnienie powszechnego nauczanie na 
poziomie podstawowym (cel drugi) i 
równości mężczyzn i kobiet (cel trzeci) 
oraz ochrona środowiska (cel siódmy),

Or. nl

Poprawka 4
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że utrzymujące się 
różnice w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn stawiają kobiety na gorszej 
pozycji w ucieczce przed ubóstwem,

Or. en

Poprawka 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt A preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Rada Europejska 
uzgodniła na posiedzeniu w Lizbonie w 
2000 r. likwidację ubóstwa wśród dzieci do 
roku 2010,

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

Projekt opinii
Punkt B preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Rada Europejska 
na posiedzeniu w Nicei w roku 2000 
wezwała państwa członkowskie do 
zagwarantowania prowadzenia działań w 
następstwie zalecenia z 1992 r. w sprawie 
minimalnego gwarantowanego dochodu 
zapewnianego przez systemy ochrony 
socjalnej,

Or. en

Poprawka 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt C preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zagrożenie 
ubóstwem w Europie jest znacznie większe 
w odniesieniu do osób bezrobotnych, 
samotnych rodziców (przeważnie kobiet), 
starszych osób żyjących samotnie (również 
i w tym wypadku głównie kobiet), oraz 
rodzin z wieloma osobami zależnymi,

Or. en

Poprawka 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt D preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że wobec braku 
wszelkich transferów socjalnych ryzyko 
zagrożenia ubóstwem w UE, zwłaszcza w 
odniesieniu do kobiet, wzrosłoby z 16 do 
40%, lub do 25% wyłączając świadczenia 
emerytalne,

Or. en

Poprawka 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt E preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że krótsze, wolniejsze i 
gorzej wynagradzane kariery zawodowe kobiet 
także mają wpływ na ryzyko popadania przez 
nie w ubóstwo, zwłaszcza w przypadku kobiet 
powyżej 65 roku życia (21%, czyli 5 punktów 
więcej niż w przypadku mężczyzn),

Or. en

Poprawka 10
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że ubóstwo i nierówność w 
sposób niewspółmierny dotyka kobiety; 
wskazuje, że średnia płaca kobiet wynosi 
zaledwie 55% średniej płacy mężczyzn;

Or. en
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Poprawka 11
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się bardziej pragmatycznego
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami i osobami;

1. domaga się bardziej całościowego
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; podkreśla, że wynikające z 
płci różnice w ekonomicznym dzieleniu 
władzy są podstawowym czynnikiem 
przyczyniającym się do ubóstwa kobiet 
oraz że równe prawa i umocnienie pozycji 
kobiet są ważne dla likwidacji ubóstwa; 
podkreśla, że równość płci uwzględnianie 
problematyki równości płci muszą być 
promowane jako kwestia przekrojowa w 
unijnej strategii na rzecz zwalczania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 12
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami i osobami;

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami, w szczególności 
rodzicami samotnie wychowującymi 
dzieci, ponieważ ubóstwo oznacza coś 
więcej niż brak pieniędzy, a także dlatego, 
że wykluczenie społeczne może być 
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również spowodowane stereotypami 
dotyczącymi płci, tradycjami kulturowymi 
i dyskryminacją ze strony instytucji;

Or. nl

Poprawka 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami i osobami; 

1. domaga się polityki na rzecz walki z 
ubóstwem i dyskryminacją oraz 
promowania aktywnego uczestnictwa, 
które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki;

Or. en

Poprawka 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami i osobami;

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które łączy politykę równości między 
mężczyznami i kobietami, walkę z 
dyskryminacją i wykluczeniem społecznym
i aktywnego uczestnictwa, wyraźnie 
promując każdy cel jako taki, a zwłaszcza 
partnerstwo z rodzinami, organizacjami 
kobiecymi i najuboższymi osobami;
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Or. es

Poprawka 15
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki, a zwłaszcza partnerstwo z 
najuboższymi rodzinami i osobami;

1. domaga się bardziej pragmatycznego 
podejścia politycznego i instytucjonalnego 
w walce ze skrajnym ubóstwem, podejścia, 
które nie łączy polityki równości między 
mężczyznami i kobietami, walki z 
dyskryminacją i aktywnego uczestnictwa, 
ale które wyraźnie promuje każdy cel jako 
taki;

Or. en

Poprawka 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że ryzyko znalezienia się 
w sytuacji skrajnego ubóstwa jest większe 
w przypadku kobiet niż mężczyzn;

Or. es

Poprawka 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że utrzymująca się dzisiaj 
tendencja feminizacji ubóstwa w 
społeczeństwach europejskich dowodzi, że 
obecne ramy systemów ochrony socjalnej i 
wiele obszarów unijnej polityki społecznej, 
gospodarczej i zatrudnienia nie są 
przeznaczone do zaspokajania potrzeb 
kobiet oraz likwidowania różnic w pracy 
kobiet; podkreśla, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne kobiet w Europie 
wymaga specjalnych, wielorakich i 
zróżnicowanych ze względu na płeć 
reakcji politycznych;

Or. en

Poprawka 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. postuluje wykorzystanie otwartej 
metody koordynacji do ochrony socjalnej i 
wykluczenia społęcznego; wzywa Komisję, 
Komisję Ochrony Socjalnej oraz państwa 
członkowskie do opracowania 
konkretnych celów związanych z 
równością płci w celu zwalczania ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, obejmujących 
zespół działań politycznych 
wspomagających grupy kobiet bardziej 
narażonych na ryzyko ubóstwa, takie jak 
rodziny nietradycyjne i rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, imigrantki, kobiety-
uchodźcy i kobiety z mniejszości 
etnicznych, kobiety starsze oraz kobiety 
niepełnosprawne;

Or. en
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Poprawka 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia 
szczegółowej analizy i reformy systemów 
ochrony socjalnej oraz do opracowania 
unijnych wytycznych do reformy 
systemów ochrony socjalnej z perspektywy 
równości płci, w tym indywidualizacji 
praw do ubezpieczeń społecznych, 
przystosowujących ochronę socjalną i 
usługi do zmieniających się struktur 
rodziny i gwarantujących , że systemy 
opieki socjalnej lepiej przeciwdziałają 
niepewnej sytuacji kobiet i zaspokajają 
potrzeby najbardziej narażonych grup 
kobiet;

Or. en

Poprawka 20
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia skutecznych środków służących 
osiągnięciu celów barcelońskich w 
zakresie opieki nad dziećmi;

Or. en
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Poprawka 21
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do podjęcia środków 
pomagających państwom członkowskim w 
skutecznej realizacji zasady takiego 
samego wynagrodzenia za pracę o takiej 
samej wartości społecznej; 

Or. en

Poprawka 22
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca 
i matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie 
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa;

2. podkreśla znaczenie całościowego 
podejścia do dobrobytu dziecka, opartego 
na perspektywie skupionej wokół praw 
dziecka naszkicowanej w ramach 
Konwencji praw dziecka ONZ i 
nakierowanego na zapewnianie 
odpowiednich dochodów rodzinom, 
odpowiednich warunków mieszkaniowych 
dla dzieci i rodzin, samotnych rodziców i 
dzieci z rodzin imigranckich; popiera 
zdanie Komisji, że najlepsze wyniki w 
zwalczaniu ubóstwa dzieci daje uzyskanie 
równowagi między nastawieniem na 
różnorodność współczesnych struktur 
rodzinnych a nastawieniem na prawa 
dziecka; wzywa do zintegrowanej, 
całościowej polityki rodzinnej, 
wychodzącej poza aktywną integrację w 
celu zajęcia się wszystkimi aspektami 
dobrobytu dziecka i rodziny oraz w celu 
wyeliminowania ubóstwa dzieci i 
wykluczenia społecznego w Unii 
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Europejskiej;

Or. en

Poprawka 23
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podstawowym prawem
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca 
i matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie 
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa;

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
każdego dziecka jest życie w bezpiecznym i 
kochającym środowisku niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 24
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca i 
matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-

2. podkreśla, że ważnym prawem dziecka 
jest prawo do życia z własnymi rodzicami; 
kładzie nacisk na znaczenie ojca i matki 
dla rozwoju dziecka niezależnie od jego 
wieku i warunków społeczno-



PE407.714v01-00 14/33 AM\726647PL.doc

PL

ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie 
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa;

ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały wsparcie;

Or. en

Poprawka 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca i 
matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie 
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa;

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie rodzin
dla rozwoju dzieci niezależnie od ich
wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; 

Or. es
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Poprawka 26
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca i 
matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie 
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa;

2. podkreśla, że podstawowym prawem 
dziecka jest prawo do życia z własną 
rodziną; kładzie nacisk na znaczenie ojca i 
matki dla rozwoju dziecka niezależnie od 
jego wieku i warunków społeczno-
ekonomicznych rodziny; domaga się w 
związku z tym, by rodziny żyjące w 
skrajnym ubóstwie otrzymywały jako 
rodziny wsparcie w ich walce; zwraca się 
do państw członkowskich o zaprzestanie
umieszczania dzieci poza rodziną z 
powodów społeczno-ekonomicznych i o 
udzielenie długoterminowej pomocy 
rodzicom przy wykonywaniu ich 
obowiązków rodzicielskich, nawet w 
trudnych sytuacjach skrajnego ubóstwa, w 
powiązaniu z czym inwestycje na rzecz 
wzmacniania pozycji matek/kobiet 
oznaczają inwestycje na rzecz 
dzieci/rodzin;

Or. nl

Poprawka 27
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
prowadzenia specjalnej polityki na rzecz 
dzieci ulicy, zwłaszcza w zakresie ich 
konkretnych potrzeb w dziedzinie edukacji 
i rozwijania zdolności człowieka;

Or. fr
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Poprawka 28
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

skreślony

Or. en

Poprawka 29
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”;
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również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 30
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na przykład europejską siecią 
przeciwdziałania ubóstwu, która posiada 
doświadczenie i która pracuje z, dla i z 
pomocą ludzi mających doświadczenie 
związane z ubóstwem, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań, 
wraz ze wspomnianymi organizacjami, w 
celu ustalenia, czy rodzina - naturalna sieć 
solidarności międzypokoleniowej - oferuje 
najlepszą ochronę przed skrajnym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
uważa, że opracowywanie wskaźników 
powinno opierać się na danych 
niezwiązanych z płcią i że rozwiązania 
stosowane na codzień przez najuboższe 
warstwy społeczeństwa powinny zostać 
przyjęte za punkt wyjścia (zasada 
wykorzystywania zdobytych doświadczeń);
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Or. nl

Poprawka 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce z ubóstwem, i w bardziej konkretny 
sposób z samymi najuboższymi osobami, 
na wzór programów „krzyżowania 
doświadczeń”;

Or. en

Poprawka 32
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
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„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

„krzyżowania doświadczeń”; 

Or. en

Poprawka 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodzina - naturalna sieć solidarności 
międzypokoleniowej - oferuje najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

3. ponawia swój wniosek skierowany do 
Eurostatu o opracowanie wskaźników 
umożliwiających ocenę sukcesu tego 
rodzaju polityki, w ścisłej współpracy ze 
stowarzyszeniami doświadczonymi w 
walce ze skrajnym ubóstwem, i w bardziej 
konkretny sposób z organizacjami 
kobiecymi i samymi najuboższymi 
osobami, na wzór programów 
„krzyżowania doświadczeń”; zwraca się 
również do Eurostatu i badaczy 
uniwersyteckich o przedsięwzięcie badań 
mających na celu unaocznienie faktu, że 
rodziny - naturalne sieci solidarności 
międzypokoleniowej - oferują najlepszą 
ochronę przed skrajnym ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym;

Or. es

Poprawka 34
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do rozwijania podejścia 
uwzględniającego kwestie płci we 
wszystkich obszarach polityki związanych 
z dziećmi, jako wstępnego warunku w celu 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji i 
przemocy wobec dziewczynek; nalega na 
państwa członkowskie, aby dokonywały 
systematycznej oceny wpływu ubóstwa i 
wykluczenia społecznego na dziewczynki 
oraz aby podejmowały konkretne środki 
służące rozwiązywaniu tej kwestii w 
kontekście unijnej i ONZ-owskiej polityki, 
instrumentów i mechanizmów 
finansowych związanych z prawami 
dziecka; podkreśla konieczność zajęcia się 
kwestią różnych form doświadczania przez 
dziewczynki i chłopców ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, tak aby 
uwzględnianie wymiaru płci w kontekście 
praw dziecka miało pozytywne skutki na 
dalszych etapach życia;

Or. en

Poprawka 35
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. kładzie nacisk na fakt, że wszelkiego 
typu niepewne sytuacje uniemożliwiają 
dotkniętym przez nie osobom korzystanie z 
praw podstawowych; wzywa instytucje 
krajowe, europejskie i międzynarodowe do 
rozważenia wielowymiarowego charakteru 
głębokiego ubóstwa, które dotyka 
wszystkich dziedzin życia ludzkiego;

4. kładzie nacisk na fakt, że wszelkiego 
typu niepewne sytuacje uniemożliwiają 
dotkniętym przez nie osobom korzystanie z 
praw podstawowych; wzywa instytucje 
krajowe, europejskie i międzynarodowe do 
rozważenia wielowymiarowego charakteru 
głębokiego ubóstwa, które dotyka 
wszystkich dziedzin życia ludzkiego, w 
szczególności zbadania powiązań 
przyczynowych między przemocą domową 
w związkach a długoterminowym 
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ubóstwem;

Or. nl

Poprawka 36
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. kładzie nacisk na fakt, że wszelkiego 
typu niepewne sytuacje uniemożliwiają 
dotkniętym przez nie osobom korzystanie z 
praw podstawowych; wzywa instytucje 
krajowe, europejskie i międzynarodowe do 
rozważenia wielowymiarowego charakteru 
głębokiego ubóstwa, które dotyka 
wszystkich dziedzin życia ludzkiego;

4. kładzie nacisk na fakt, że wszelkiego 
typu niepewne sytuacje uniemożliwiają 
dotkniętym przez nie osobom korzystanie z 
praw podstawowych; wzywa instytucje 
krajowe, europejskie i międzynarodowe do 
rozważenia wielowymiarowego charakteru 
ubóstwa i wykluczenia społęcznego, które 
dotyka wszystkich dziedzin życia 
ludzkiego;

Or. en

Poprawka 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że najubożsi często mówią, 
że fakt posiadania stałego i 
wynagradzanego zatrudnienia pozwala im 
odnaleźć dumę, godność, szacunek dla 
samych siebie w oczach swoich dzieci i 
rodzin; ; domaga się zatem, by schematy 
integracji zawodowej przewidywały pomoc 
dla najsłabszych osób i pracowników, tak 
aby umożliwić realizację prawdziwego 
społeczeństwa integracyjnego i 
okazującego szacunek swoim 
najuboższym obywatelom;

skreślony
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Or. en

Poprawka 38
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że najubożsi często mówią, 
że fakt posiadania stałego i 
wynagradzanego zatrudnienia pozwala im 
odnaleźć dumę, godność, szacunek dla
samych siebie w oczach swoich dzieci i 
rodzin; domaga się zatem, by schematy 
integracji zawodowej przewidywały pomoc 
dla najsłabszych osób i pracowników, tak 
aby umożliwić realizację prawdziwego 
społeczeństwa integracyjnego i 
okazującego szacunek swoim najuboższym 
obywatelom;

5. przypomina, że najubożsi często mówią, 
że fakt posiadania gwarantowanego 
dochodu nieuwłaczającego godności 
ludzkiej lub stałego i wynagradzanego 
zatrudnienia pozwala im odnaleźć dumę, 
godność, szacunek dla samych siebie w 
oczach swoich dzieci i rodzin, i w tym 
kontekście likwidacja różnic w 
wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet 
również odgrywa znaczącą rolę; domaga 
się zatem, by schematy integracji 
zawodowej przewidywały pomoc dla 
najsłabszych osób i pracowników, tak aby 
umożliwić realizację prawdziwego 
społeczeństwa integracyjnego i 
okazującego szacunek swoim najuboższym 
obywatelom;

Or. nl

Poprawka 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że 20 mln ludzi, szczególnie 
kobiet, w UE jest dotkniętych ubóstwem 
pomimo wykonywania pracy, tj. 6% całej 
ludności i 36% ludzi pracujących jest 
zagrożonych ubóstwem pomimo 
wykonywania pracy; wzywa państwa 
członkowskie do uzgodnienia przepisów 
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dotyczących minimalnego wynagrodzenia 
jako integralnego elementu aktywnej 
integracji;

Or. en

Poprawka 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. stwierdza, że odpowiednie schematy 
minimalnych dochodów są podstawowym 
warunkiem wstępnym budowania UE 
opartej na sprawiedliwości społecznej i 
jednakowych szansach dla wszystkich; 
wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania minimalnego dochodu 
w okresach bez pracy lub między 
kolejnymi zatrudnieniami ze szczególnym 
uwzględnieniem grup kobiet, które mają 
dodatkowe obowiązki;

Or. en

Poprawka 41
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Unii Europejskiej, państw 
członkowskich i stowarzyszeń 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego o dopilnowanie, by 
podczas spotkań na różnych szczeblach 
nie zawsze te same dzieci były wyznaczane 
do reprezentowania danej grupy, danego 
regionu czy kraju; wzywa odnośne 

skreślony
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podmioty na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych do znalezienia sposobów na 
umożliwienie wypowiedzenia się 
najbardziej wykluczonym dzieciom, 
rozwijając wraz z nimi długofalowe 
projekty, którym towarzyszyć będą 
wystarczające środki finansowe i ludzkie; 
zwraca się do wszystkich odnośnych 
podmiotów o sprzyjanie projektom, które 
umożliwiają spotkania między dziećmi z 
różnych środowisk i kultur, podkreślając 
wielodyscyplinarny aspekt projektów 
umożliwiających twórczość artystyczną i 
sprzyjających rozwijaniu myśli, a także 
zabieraniu głosu przez dzieci;

Or. en

Poprawka 42
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca się do Unii Europejskiej, państw 
członkowskich i stowarzyszeń 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego o dopilnowanie, by 
podczas spotkań na różnych szczeblach nie 
zawsze te same dzieci były wyznaczane do
reprezentowania danej grupy, danego
regionu czy kraju; wzywa odnośne 
podmioty na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych do znalezienia sposobów na 
umożliwienie wypowiedzenia się 
najbardziej wykluczonym dzieciom, 
rozwijając wraz z nimi długofalowe 
projekty, którym towarzyszyć będą 
wystarczające środki finansowe i ludzkie; 
zwraca się do wszystkich odnośnych 
podmiotów o sprzyjanie projektom, które 
umożliwiają spotkania między dziećmi z 
różnych środowisk i kultur, podkreślając 
wielodyscyplinarny aspekt projektów 

6. zwraca się do Unii Europejskiej, państw 
członkowskich i stowarzyszeń 
zorganizowanego społeczeństwa 
obywatelskiego, a także oddolnych 
organizacji samopomocy założonych przez 
osoby mające doświadczenie związane z 
ubóstwem o dopilnowanie, by podczas 
spotkań na różnych szczeblach coraz 
więcej dzieci z różnych kultur i środowisk 
społecznych miało możliwość
reprezentowania swojego regionu czy 
kraju; wzywa UE i państwa członkowskie 
do uznania krajowych sieci i organizacji 
przeciwdziałających ubóstwu (takich jak 
europejska sieć przeciwdziałania ubóstwu) 
za organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i do ich systematycznego 
wspierania; wzywa UE i państwa 
członkowskie do zapewnienia wcielenia 
tych organizacji obywatelskich do swojej 
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umożliwiających twórczość artystyczną i 
sprzyjających rozwijaniu myśli, a także 
zabieraniu głosu przez dzieci.

polityki na wszystkich szczeblach 
decyzyjnych w celu udostępnienia 
środków umożliwiających wypowiedzenie
się najbardziej wykluczonym dzieciom, 
rozwijając wraz z nimi długofalowe 
projekty, którym towarzyszyć będą 
wystarczające środki finansowe i ludzkie; 
zwraca się do wszystkich odnośnych 
podmiotów o sprzyjanie projektom, które 
umożliwiają spotkania między dziećmi z 
różnych środowisk i kultur, podkreślając 
wielodyscyplinarny aspekt projektów 
umożliwiających twórczość artystyczną i 
dających dzieciom sposobność wyrażenia 
własnych pomysłów na temat możliwych 
rozwiązań, a także przekazania ich innym 
(wymiana wśród rówieśników).

Or. nl

Poprawka 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do rozwijania otwartej 
metody koordynacji w dziedzinie usług 
opieki w celu sformułowania zaleceń w 
sprawie sposobów zaspokajania potrzeby 
świadczenia usług opieki w Europie (tj. 
organizowania i finansowania opieki nad 
dziećmi i innymi osobami zależnymi), z 
uwzględnieniem opracowania dokładnych 
celów i wskaźników w celu zapewnienia 
do roku 2015 obiektów opieki dla 90% 
dzieci od narodzenia po obowiązkowy 
wiek szkolny w obrębie UE oraz 
wystarczającego poziomu opieki dla 
innych osób zależnych; podkreśla, że 
wszystkie usługi powinny spełniać kryteria 
przystępności cenowej, dostępności i 
wysokiej jakości, tak aby wychowywanie 
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dzieci i sprawowanie opieki nad osobami 
zależnymi nie stanowiło dłużej, 
szczególnie dla kobiet, „ryzyka 
popadnięcia w ubóstwo”;

Or. en

Poprawka 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zachęca do nie obwarowanego 
przeszkodami i ograniczeniami 
uczestnictwa w edukacji, w szkoleniu i 
uczeniu się przez całe życie, jak również w 
przygotowaniu do właściwego zarządzania 
zasobami finansowymi;

Or. fr

Poprawka 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla konieczność promowania 
klas koedukacyjnych lub zasady numerus 
clausus na uczelniach, a także do 
zwiększania możliwości spędzania wakacji 
i uczestniczenia w wymianach 
kulturalnych lub edukacyjnych w celu
stworzenia osobom najuboższym okazji do 
stanowienia w pełni części społeczeństwa 
wiedzy i kultury;

Or. fr
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Poprawka 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zachęca do wykorzystywania otwartej 
metody koordynacji przez państwa 
członkowskie i na wszystkich innych 
poziomach zarządzania;

Or. fr

Poprawka 47
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że wszystkie dzieci, a 
zwłaszcza żyjące w ubóstwie, miały 
możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym, w rekreacji, aktywności 
sportowej i życiu kulturalnym; 

Or. en

Poprawka 48
Mary Honeyball

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa instytucje europejskie i 
państwa członkowskie do przyznania, że 
samotni rodzice są bardziej narażeni na 



PE407.714v01-00 28/33 AM\726647PL.doc

PL

ubóstwo, i do opracowania szczególnych 
przepisów z myślą o tych rodzajach 
rodzin; 

Or. en

Poprawka 49
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że ryzyko popadnięcia w 
ubóstwo jest większe dla kobiet niż dla 
mężczyzn, szczególnie w starszym wieku, 
ponieważ systemy ubezpieczeń 
społecznych są często oparte o zasadę 
ciągłego wynagradzanego zatrudnienia; 
wzywa do ustanowienia 
zindywidualizowanego prawa do 
stosownego minimalnego dochodu, który 
nie będzie uwarunkowany składkami 
związanymi z zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 50
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że zatrudnienie w 
niepełnym wymiarze godzin w UE dotyczy 
31% kobiet i 7,4% mężczyzn; podkreśla, że 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin w przypadku kobiet często jest 
nieistotną i marginalną pracą w 
niepełnym wymiarze godzin, niewiele 
płatną i posiadającą niewystarczający 
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poziom zabezpieczenia społecznego; 
podkreśla, że kobiety są w związku z tym 
bardziej narażone na popadnięcie w 
ubóstwo, zwłaszcza w starszym wieku, 
ponieważ emerytury wypłacane w oparciu 
o zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin bardzo często nie wystarczają na 
prowadzenie samodzielnego życia;

Or. en

Poprawka 51
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie wspomagania 
łączenia dzieci wychowujących się na 
ulicy, dzieci będących ofiarami handlu 
oraz małoletnich bez opieki z ich 
rodzinami, przy czym należy w każdym 
przypadku rozważyć najlepszy interes 
dziecka; podkreśla, że łączeniu powinny 
towarzyszyć specjalne środki reintegracji 
społecznej w przypadku gdy sytuacja 
społeczno-ekonomiczna zmusiła dziecko 
do uprawiania nielegalnej działalności 
zarobkowej, szkodliwej dla jego rozwoju 
fizycznego i psychicznego, takiej jak 
prostytuowanie się czy handel 
narkotykami;

Or. en

Poprawka 52
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)



PE407.714v01-00 30/33 AM\726647PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

6b. zachęca Eurostat do ustanowienia 
powiązania z szeregiem wskaźników 
opracowywanych w celu monitorowania 
wpływu działań UE na prawa i dobrobyt 
dzieci, zleconych przez Agencję Praw 
Podstawowych UE; wskazuje na potrzebę 
podjęcia wspólnych wysiłków przez 
Komisję, Agencję Praw Podstawowych i 
państwa członkowskie zmierzających do 
współpracy z odpowiednimi agencjami 
ONZ, organizacjami międzynarodowymi i 
ośrodkami badawczymi nad 
udoskonalaniem gromadzenia 
porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących sytuacji dzieci w UE1; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia 
wszelkich możliwych działań mających na 
celu przestrzeganie zaleceń wyrażonych w 
sprawozdaniu Komisji Ochrony Socjalnej 
dotyczącym ubóstwa dzieci i dobrobytu w 
Europie, przyjętym w dniu 17 stycznia 
2008 r., które podkreśla, że państwa 
członkowskie powinny dokonać 
przeglądu, na szczeblu krajowym i 
niższym, różnych dostępnych źródeł 
danych dotyczących dzieci w sytuacji 
zagrożenia;

Or. en

Poprawka 53
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia faktu, że błędne koło 

                                               
1 (2007/2093(INI))
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skrajnego ubóstwa, słabości, 
dyskryminacji i wykluczenia społecznego 
naraża dzieci, a zwłaszcza dzieci ulicy, na 
szczególne ryzyko, oraz że zróżnicowane i 
zindywidualizowane działania są 
konieczne w celu zwalczania wielorakich 
form niedostatku; nalega, by państwa 
członkowskie poparły wspólne europejskie 
wysiłki zmierzające do powstrzymania 
handlu dziećmi i prostytucji, uzależnienia 
dzieci od narkotyków, przemocy wobec 
dzieci i przestępczości młodocianych;

Or. en

Poprawka 54
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. przypomina o wartości jaką mają 
wysokiej jakości edukacja i szkolenie 
zawodowe prowadzące do „dobrych miejsc 
pracy” dla rozwoju emocjonalnego, 
społecznego, fizycznego i poznawczego 
młodych ludzi, a także dla pokonywania 
międzypokoleniowego dziedzictwa 
ubóstwa ; wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że takie usługi są 
świadczone w dostępny i skuteczny sposób 
najbardziej zmarginalizowanym grupom 
dzieci i młodzieży, niezależnie od ich rasy, 
pochodzenia etnicznego, klasy, płci, wieku 
lub niepełnosprawności; domaga się 
ukierunkowanych usług edukacyjnych, w 
tym edukcji nieformalnej jako 
tymczasowych i niedyskryminujących 
działań pomagających tym dzieciom, które 
nie mają dostępu do głównego nurtu 
edukacji;

Or. en
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Poprawka 55
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. wzywa UE, państwa członkowskie i 
stowarzyszenia zorganizowanego 
społeczeństwa obywatelskiego do 
dopilnowania, by uczestnictwo dzieci 
zawsze było organizowane zgodnie z 
podstawowymi zasadami bezpiecznego i 
konstruktywnego udziału;

Or. en

Poprawka 56
Christa Prets

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. przypomina, że skrajne ubóstwo i 
marginalizacja poważnie wpływają na 
rozwój dzieci ulicy, czyniąc je szczególnie 
narażonymi na wykorzystywanie fizyczne, 
psychiczne i seksualne, utrudniają dostęp 
jakościowych usług i prowadzą je do 
nielegalnej działalności, która spycha je 
na margines społeczeństwa i ograniczyć 
im szanse dostępu do rynku pracy; nalega, 
by państwa członkowskie podjęły 
konkretne i ukierunkowane działania 
mające na celu odpowiedzenie na 
szczególne potrzeby dzieci ulicy i lepiej 
koordynowały działania władz 
centralnych, regionalnych i lokalnych w 
celu przezwyciężenia braków normalnych 
metod interwencyjnych w tej dziedzinie; 
podkreśla rosnący wymiar europejski 
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zjawiska dzieci ulicy i wzywa do 
wspólnych skoordynowanych działań 
zajmujących się głębokimi przyczynami 
skrajnej marginalizacji i ubóstwa dzieci 
ulicy i ich rodzin, poprawiających ich 
dostęp do do jakościowych usług i 
zwalczających przestępczość 
zorganizaowaną; wzywa Radę do 
udzielenia zgody na podjęcie 
ogólnounijnego zobowiązania - opartego 
na rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 16 stycznia 2008 r. „W kierunku 
strategii UE na rzecz praw dziecka”1 - do 
położenia kresu zjawisku dzieci ulicy do 
2015 r.;

Or. en

                                               
1 Teksty przyjęte P6_TA(2008)0012.
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