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Amendamentul 1
Christa Prets

Proiect de aviz
Referirea 3a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere comunicarea Comisiei 
„Către o strategie UE în domeniul 
drepturilor copilului” (COM (2006)0367) 
și rezoluția Parlamentului European pe 
această temă, din 16 ianuarie 20081, mai 
ales alineatele 94 - 117, 

Or. en

Amendamentul 2
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Referirea 3a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Convenția Națiunilor 
Unite asupra eliminării tuturor formelor 
de discriminare față de femei (CEDAW), 
adoptată în 1979, 

Or. nl

Amendamentul 3
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Referirea 3b (nouă)

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0012. 



PE407.714v01-00 4/32 AM\726647RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

- având în vedere Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului, în mod deosebit 
eliminarea sărăciei și foametei (primul 
obiectiv), învățământul de bază universal 
(al doilea obiectiv), șanse egale pentru 
bărbați și femei (al treilea obiectiv), 
precum și protecția mediului (al șaptelea 
obiectiv), 

Or. nl

Amendamentul 4
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât femeile sunt într-o poziție 
defavorizată atunci când se pune 
problema eliminării sărăciei, datorită 
diferențelor persistente de salarizare între 
femei și bărbați;

Or. en

Amendamentul 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(A) întrucât Consiliul European de la 
Lisabona a stabilit ca obiectiv eliminarea 
sărăciei în rândul copiilor în Europa, 
până în 2010,

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

Proiect de aviz
Considerentul B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(B) întrucât Consiliul European de la 
Nisa din 2000 a solicitat statelor membre 
să asigure o continuare a acțiunilor ca 
urmare a recomandării din 1992 cu 
privire la resursele minime garantate de 
sistemele de protecție socială,

Or. en

Amendamentul 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(C) deoarece riscul sărăciei în Europa 
este semnificativ mai ridicat în cazul 
șomerilor, gospodăriilor monoparentale 
(de obicei o femeie), a persoanelor în 
vârstă care locuiesc singure (de 
asemenea, mai mult femei), precum și a 
familiilor cu mai multe persoane 
dependente,

Or. en

Amendamentul 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul D (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(D) întrucât, în lipsa oricărui transfer 
social, riscul de sărăcie în UE, mai ales în 
rândul femeilor, ar crește de la 16% la 
40%, sau la 25% dacă se exclude plata 
pensiilor;

Or. en

Amendamentul 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Considerentul E (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(E) întrucât femeile au un traseu profesional 
mai scurt, mai lent și mai prost plătit, ceea ce 
crește riscul de sărăcie, mai ales în cazul 
femeilor peste 65 de ani (21%, cu 5 procente 
mai mult decât bărbații),

Or. en

Amendamentul 10
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază că sărăcia și inegalitatea 
afectează femeile în mod disproporționat;
atrage atenția că venitul mediu al 
femeilor reprezintă 55% din cel al 
bărbaților;

Or. en
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Amendamentul 11
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul
cu familiile și persoanele cele mai sărace;

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai cuprinzătoare în 
combaterea sărăciei și a excluderii sociale; 
subliniază că diferențele dintre bărbați și 
femei, în termeni de putere economică, 
sunt un factor major care contribuie la 
sărăcia femeilor, și că drepturile egale și 
sprijinirea femeilor sunt elemente 
importante în eradicarea sărăciei; 
subliniază că egalitatea de gen și 
integrarea perspectivei de gen trebuie 
promovate la toate nivelurile și în toate 
aspectele strategiei UE de combatere a 
sărăciei și a excluderii sociale;  

Or. en

Amendamentul 12
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul cu 
familiile și persoanele cele mai sărace;

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul cu 
familiile cele mai sărace, mai ales familiile 
monoparentale, deoarece sărăcia 
presupune mai mult decât lipsa banilor, 
iar excluderea socială poate fi 
determinată și de stereotipurile de gen, de 
tradițiile culturale și de discriminarea 
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instituțională;

Or. nl

Amendamentul 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul 
cu familiile și persoanele cele mai sărace; 

1. invită la o politică de combatere a
sărăciei și a discriminării, și care să 
susțină participarea activă și care
promovează în mod clar orice obiectiv 
concret; 

Or. en

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul cu 
familiile și persoanele cele mai sărace;

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să
integreze politicile de egalitate în gen,
combaterea discriminării și a excluderii 
sociale, și participarea activă, promovând
în mod clar orice obiectiv concret, în 
special parteneriatul cu familiile, cu 
organizațiile de femei și persoanele cele 
mai sărace;

Or. es
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Amendamentul 15
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret, în special parteneriatul 
cu familiile și persoanele cele mai sărace;

1. invită la o abordare politică și 
instituțională mai pragmatică în 
combaterea sărăciei extreme, care să nu 
amestece politicile de egalitate în gen, 
combaterea discriminării și participarea 
activă, ci promovează în mod clar orice 
obiectiv concret;

Or. en

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că femeile comportă un risc 
mai mare decât bărbații de a deveni 
extrem de sărace;

Or. es

Amendamentul 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că tendința persistentă de 
feminizare a sărăciei în societățile 
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europene contemporane demonstrează că 
sistemele actuale de protecție socială, 
precum și spectrul larg de politici
comunitare sociale, economice sau de 
angajare, nu sunt concepute pentru a 
acoperi necesitățile și diferențele existente 
la nivelul muncii femeilor; atrage atenția 
că, în Europa, sărăcia femeilor și 
excluderea socială necesită răspunsuri 
specifice, multiple și care să cuprindă o 
perspectivă de gen la nivelul politicilor; 

Or. en

Amendamentul 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. susține folosirea metodei deschise de 
coordonare în domeniul protecției sociale 
și a incluziunii sociale; invită Comisia, 
Comitetul pentru protecție socială și 
statele membre să stabilească obiective 
generale și obiective specifice pentru 
egalitatea de gen, în vederea combaterii 
sărăciei și a excluderii sociale, inclusiv un 
set de măsuri menite să sprijine grupurile 
de femei care se confruntă cu un risc mai 
mare de a deveni sărace sau de a fi 
excluse social, cum ar fi familiile ne 
tradiționale și familiile monoparentale, 
femeile migrante, cele refugiate sau cele 
care aparțin unui grup etnic minoritar, 
femeile în vârstă și cele cu dizabilități;   

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

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită Comisia și statele membre să 
întreprindă o analiză specifică și o 
reformă a sistemelor de protecție socială 
și să elaboreze orientări în vederea 
reformării acestor sisteme dintr-o 
perspectivă a egalității de gen, inclusiv 
individualizarea drepturilor la asigurări 
sociale, adaptând protecția socială și 
serviciile la structurile familiale în 
continuă schimbare, și asigurându-se că 
sistemele de protecție socială răspund mai 
bine situației precare a femeilor și 
acoperă nevoile grupurilor cele mai 
vulnerabile de femei;  

Or. en

Amendamentul 20
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să adopte 
măsuri eficiente în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de la Barcelona privind 
serviciile de îngrijire a copilului; 

Or. en



PE407.714v01-00 12/32 AM\726647RO.doc

RO

Amendamentul 21
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să adopte măsuri care 
să sprijine statele membre în 
implementarea eficientă a principiului 
„plată egală pentru muncă de valoare 
socială egală”;

Or. en

Amendamentul 22
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial 
al tatălui și mamei în dezvoltarea 
copilului, indiferent de vârstă și 
independent de condițiile socio-economice 
din familie; solicită, prin urmare, 
susținerea familiilor foarte sărace, în 
lupta pe care o duc împotriva sărăciei; 
solicită statelor membre interzicerea 
plasamentului copiilor pe motive socio-
economice și sprijinirea părinților, pe 
termen lung, în exercitarea răspunderii 
parentale, chiar și în situațiile dificile de 
sărăcie extremă;

2. subliniază importanța unei abordări 
holiste a situației copiilor, bazată pe o 
perspectivă centrată pe drepturile 
copilului, așa cum a fost definită de către 
Convenția ONU privind drepturile 
copilului, care să aibă în vedere 
garantarea unor venituri corespunzătoare 
familiilor, condiții de locuit adecvate 
pentru copii și familii, părinții singuri sau 
pentru copiii din familiile migrante;  
sprijină punctul de vedere al Comisiei 
referitor la faptul că realizarea unui 
echilibru între abordarea diversității de 
structuri a familiilor moderne și 
abordarea drepturilor copiilor, contribuie 
la obținerea celor mai bune rezultate în 
combaterea sărăciei în rândul copiilor;  
solicită politici integrate privind familia și 
bazate pe o viziune holistă, care să 
depășească includerea activă și care să 
abordeze toate aspectele situației copilului 
și familiei, și să elimine sărăcia în rândul 
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copiilor și excluderea socială în UE;

Or. en

Amendamentul 23
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa, insistă asupra rolului esențial 
al tatălui și mamei în dezvoltarea 
copilului, indiferent de vârstă și 
independent de condițiile socio-economice 
din familie; solicită, prin urmare, 
susținerea familiilor foarte sărace, în 
lupta pe care o duc împotriva sărăciei; 
solicită statelor membre interzicerea 
plasamentului copiilor pe motive socio-
economice și sprijinirea părinților, pe 
termen lung, în exercitarea răspunderii 
parentale, chiar și în situațiile dificile de 
sărăcie extremă;

2. subliniază că toți copii au dreptul de a 
trăi într-un mediu sigur și plin de 
dragoste, indiferent de vârstă și 
independent de condițiile socio-economice 
din familie;

Or. en

Amendamentul 24
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial al 
tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, 
indiferent de vârstă și independent de 
condițiile socio-economice din familie; 

2. subliniază că un drept important al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
părinții săi; insistă asupra rolului esențial 
al tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, 
indiferent de vârstă și independent de 
condițiile socio-economice din familie; 
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solicită, prin urmare, susținerea familiilor 
foarte sărace, în lupta pe care o duc 
împotriva sărăciei; solicită statelor 
membre interzicerea plasamentului 
copiilor pe motive socio-economice și 
sprijinirea părinților, pe termen lung, în 
exercitarea răspunderii parentale, chiar și 
în situațiile dificile de sărăcie extremă;

solicită, prin urmare, susținerea familiilor 
foarte sărace;

Or. en

Amendamentul 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial al
tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, 
indiferent de vârstă și independent de 
condițiile socio-economice din familie; 
solicită, prin urmare, susținerea familiilor 
foarte sărace, în lupta pe care o duc 
împotriva sărăciei; solicită statelor 
membre interzicerea plasamentului 
copiilor pe motive socio-economice și 
sprijinirea părinților, pe termen lung, în 
exercitarea răspunderii parentale, chiar și 
în situațiile dificile de sărăcie extremă;

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial al 
familiei în dezvoltarea copiilor, indiferent 
de vârstă și independent de condițiile 
socio-economice din familie; solicită, prin 
urmare, susținerea familiilor foarte sărace, 
în lupta pe care o duc împotriva sărăciei;

Or. es

Amendamentul 26
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 2



AM\726647RO.doc 15/32 PE407.714v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial al 
tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, 
indiferent de vârstă și independent de 
condițiile socio-economice din familie; 
solicită, prin urmare, susținerea familiilor 
foarte sărace, în lupta pe care o duc 
împotriva sărăciei; solicită statelor membre 
interzicerea plasamentului copiilor pe 
motive socio-economice și sprijinirea 
părinților, pe termen lung, în exercitarea 
răspunderii parentale, chiar și în situațiile 
dificile de sărăcie extremă;

2. subliniază că cel mai important drept al 
copilului este dreptul de a trăi alături de 
familia sa; insistă asupra rolului esențial al 
tatălui și mamei în dezvoltarea copilului, 
indiferent de vârstă și independent de 
condițiile socio-economice din familie; 
solicită, prin urmare, susținerea familiilor 
foarte sărace, în lupta pe care o duc 
împotriva sărăciei; solicită statelor membre 
interzicerea plasamentului copiilor pe 
motive socio-economice și sprijinirea 
părinților, pe termen lung, în exercitarea 
răspunderii parentale, chiar și în situațiile 
dificile de sărăcie extremă, iar în acest 
context a investi în susținerea 
mamelor/femeilor înseamnă a investi în 
copii/familie;

Or. nl

Amendamentul 27
Anna Záborská

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită statele membre să elaboreze o
politică specială pentru copiii străzii, mai 
ales în ceea ce privește nevoile lor 
specifice de educație și de dezvoltare a 
abilităților sociale;

Or. fr

Amendamentul 28
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor 
de schimb de experiență; invită, de 
asemenea, Eurostat și cercetătorii 
universitari, să realizeze studii care să 
scoată în evidență faptul că familia, rețea 
naturală de solidaritate între generații, 
asigură cea mai bună protecție împotriva 
sărăciei extreme și a excluderii sociale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență, invită, de asemenea, 
Eurostat și cercetătorii universitari, să 
realizeze studii care să scoată în evidență 
faptul că familia, rețea naturală de 
solidaritate între generații, asigură cea 
mai bună protecție împotriva sărăciei 
extreme și a excluderii sociale;

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență;

Or. en
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Amendamentul 30
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență; invită, de asemenea, 
Eurostat și cercetătorii universitari, să 
realizeze studii care să scoată în evidență 
faptul că familia, rețea naturală de 
solidaritate între generații, asigură cea mai 
bună protecție împotriva sărăciei extreme 
și a excluderii sociale;

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, de exemplu Rețeaua 
europeană antisărăcie, care are 
experiență și a lucrat cu, pentru și prin 
persoanele sărace, după modelul 
programelor de schimb de experiență;
invită, de asemenea, Eurostat și cercetătorii 
universitari să realizeze studii, împreună 
cu organizațiile menționate anterior, 
pentru a putea demonstra dacă familia, 
rețea naturală de solidaritate între generații, 
asigură cea mai bună protecție împotriva 
sărăciei extreme și a excluderii sociale; 
consideră că elaborarea de indicatori 
trebuie să se bazeze pe date ordonate în 
funcție de criteriul genului, iar soluțiile la 
care au ajuns cei mai săraci dintre săraci/ 
la nivel de bază, să fie adoptate ca puncte 
de pornire (principiul „lecției învățate”);

Or. nl

Amendamentul 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
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colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență; invită, de asemenea, 
Eurostat și cercetătorii universitari, să 
realizeze studii care să scoată în evidență 
faptul că familia, rețea naturală de 
solidaritate între generații, asigură cea 
mai bună protecție împotriva sărăciei 
extreme și a excluderii sociale;

colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei și, în 
special, împreună cu persoanele foarte
sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență;

Or. en

Amendamentul 32
Gabriela Crețu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență; invită, de asemenea, 
Eurostat și cercetătorii universitari, să 
realizeze studii care să scoată în evidență 
faptul că familia, rețea naturală de 
solidaritate între generații, asigură cea 
mai bună protecție împotriva sărăciei 
extreme și a excluderii sociale;

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență; 

Or. en

Amendamentul 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu persoanele 
foarte sărace, după modelul programelor de 
schimb de experiență; invită, de asemenea, 
Eurostat și cercetătorii universitari, să 
realizeze studii care să scoată în evidență 
faptul că familia, rețea naturală de 
solidaritate între generații, asigură cea mai 
bună protecție împotriva sărăciei extreme 
și a excluderii sociale;

3. reiterează solicitarea adresată Eurostat 
de a elabora indicatori prin care aceste 
politici să fie evaluate, în strânsă 
colaborare cu asociațiile cu o bogată 
experiență în combaterea sărăciei extreme 
și, în special, împreună cu organizațiile de 
femei și cu persoanele foarte sărace, după 
modelul programelor de schimb de 
experiență; invită, de asemenea, Eurostat și 
cercetătorii universitari, să realizeze studii 
care să scoată în evidență faptul că 
familiile, ca rețele naturale de solidaritate 
între generații, asigură cea mai bună 
protecție împotriva sărăciei extreme și a 
excluderii sociale;

Or. es

Amendamentul 34
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită integrarea unei perspective de
gen în toate politicile care se ocupă de 
copii, aceasta fiind o condiție prealabilă 
în vederea eliminării tuturor formelor de 
discriminare și violență împotriva fetelor;
îndeamnă statele membre să facă evaluări 
sistematice ale impactului sărăciei și al 
excluderii sociale asupra fetelor și să 
elaboreze măsuri specifice care să 
abordeze acest aspect în contextul 
politicilor europene și ale Națiunilor 
Unite, al instrumentelor și mecanismelor 
de finanțare privind drepturile copilului;
subliniază necesitatea unei abordări 
diferențiate a modului în care fetele și 
băieții sunt afectați de sărăcie și de 
excludere socială la începutul vieții, astfel 
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încât integrarea perspectivei de gen în 
problematica drepturilor copilului să aibă 
un impact pozitiv în celelalte etape ale 
vieții;

Or. en

Amendamentul 35
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că toate aceste 
neajunsuri îi împiedică pe cei în cauză să 
se bucure pe deplin de drepturile lor 
fundamentale; solicită instituțiilor 
naționale, europene și internaționale să țină 
seama de caracterul multidimensional al 
sărăciei extreme, care afectează toate 
domeniile vieții umane;

4. insistă asupra faptului că toate aceste 
neajunsuri îi împiedică pe cei în cauză să 
se bucure pe deplin de drepturile lor 
fundamentale; solicită instituțiilor 
naționale, europene și internaționale să țină 
seama de caracterul multidimensional al 
sărăciei extreme, care afectează toate 
domeniile vieții umane, acordând atenție 
în special studierii legăturii cauzale dintre 
violența domestică la nivelul relațiilor și 
sărăcia pe termen lung; 

Or. nl

Amendamentul 36
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. insistă asupra faptului că toate aceste 
neajunsuri îi împiedică pe cei în cauză să 
se bucure pe deplin de drepturile lor 
fundamentale; solicită instituțiilor 
naționale, europene și internaționale să țină 
seama de caracterul multidimensional al 
sărăciei extreme, care afectează toate 

4. insistă asupra faptului că toate aceste 
neajunsuri îi împiedică pe cei în cauză să 
se bucure pe deplin de drepturile lor 
fundamentale; solicită instituțiilor 
naționale, europene și internaționale să țină 
seama de caracterul multidimensional al 
sărăciei și al excluderii sociale, care 
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domeniile vieții umane; afectează toate domeniile vieții umane;

Or. en

Amendamentul 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că persoanele foarte sărace 
subliniază adesea faptul că datorită unui 
loc de muncă stabil și remunerat, își 
regăsesc mândria, demnitatea, stima de 
sine în fața copiilor și a familiei; ; solicită, 
în consecință, ca demersurile de integrare 
profesională să includă sprijinirea 
persoanelor si a lucrătorilor celor mai 
defavorizați, în scopul realizării unei 
societăți cu adevărat inclusive, care îi 
respectă pe cetățenii săi cei mai săraci;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că persoanele foarte sărace 
subliniază adesea faptul că datorită unui 
loc de muncă stabil și remunerat, își 
regăsesc mândria, demnitatea, stima de 
sine în fața copiilor și a familiei; solicită, în 
consecință, ca demersurile de integrare 
profesională să includă sprijinirea 
persoanelor si a lucrătorilor celor mai 
defavorizați, în scopul realizării unei 
societăți cu adevărat inclusive, care îi 

5. reamintește că persoanele foarte sărace 
subliniază adesea faptul că datorită unui 
venit sigur care să le asigure demnitatea 
umană sau un loc de muncă stabil și 
remunerat, își regăsesc mândria, 
demnitatea, stima de sine în fața copiilor și 
a familiei, iar, în acest context, un rol 
foarte important îl deține și eliminarea 
diferențelor de salarizare între bărbați și 
femei;   solicită, în consecință, ca 
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respectă pe cetățenii săi cei mai săraci; demersurile de integrare profesională să 
includă sprijinirea persoanelor si a 
lucrătorilor celor mai defavorizați, în 
scopul realizării unei societăți cu adevărat 
inclusive, care îi respectă pe cetățenii săi 
cei mai săraci;

Or. nl

Amendamentul 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. atrage atenția că 20 de milioane de 
lucrători din UE, mai ales femei, sunt 
afectați de sărăcie, adică 6% din totalul 
populației, iar 36% din populația 
încadrată în muncă riscă să devină 
săracă; solicită statelor membre să se 
pună de acord în vederea unor măsuri 
legislative care să asigure un salariu 
minim, acesta fiind un element integral al 
includerii active;

Or. en

Amendamentul 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că sistemele care asigură 
un venit minim corespunzător sunt o 
cerință esențială pentru o Uniune 
Europeană care are la bază dreptatea 
socială și șanse egale pentru toți; invită 
statele membre să garanteze un venit 
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minim corespunzător pentru perioadele de 
șomaj sau cele între angajări, acordându-
se o atenție specială categoriilor de femei 
care au responsabilități suplimentare;

Or. en

Amendamentul 41
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii Europene, statelor 
membre și asociațiilor din societatea civilă 
organizată, să se asigure, cu ocazia 
întâlnirilor la diferite niveluri, că printre 
copiii delegați să reprezinte un grup, o 
regiune sau o țară, nu se află întotdeauna 
aceleași persoane; invită persoanele 
implicate la toate nivelurile decizionale să 
găsească modalitățile prin care copiii cei 
mai excluși să se poată exprima, creând 
împreună cu ei proiecte pe termen lung, 
care să beneficieze de suficiente resurse 
financiare și umane; invită persoanele 
implicate să promoveze proiecte care 
înlesnesc întâlnirile dintre copiii proveniți 
din medii sociale și culturale diferite, 
subliniind caracterul pluridisciplinar al 
proiectelor care permit realizarea de 
creații artistice și favorizează gândirea și 
exprimarea orală la copii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Uniunii Europene, statelor 
membre și asociațiilor din societatea civilă 
organizată, să se asigure, cu ocazia 
întâlnirilor la diferite niveluri, că printre 
copiii delegați să reprezinte un grup, o 
regiune sau o țară, nu se află întotdeauna 
aceleași persoane; invită persoanele 
implicate la toate nivelurile decizionale să 
găsească modalitățile prin care copiii cei 
mai excluși să se poată exprima, creând 
împreună cu ei proiecte pe termen lung, 
care să beneficieze de suficiente resurse 
financiare și umane; invită persoanele 
implicate să promoveze proiecte care 
înlesnesc întâlnirile dintre copiii proveniți 
din medii sociale și culturale diferite, 
subliniind caracterul pluridisciplinar al 
proiectelor care permit realizarea de creații 
artistice și favorizează gândirea și 
exprimarea orală la copii.

6. solicită Uniunii Europene, statelor 
membre și asociațiilor din societatea civilă 
organizată, precum și organizațiilor 
locale/ cele care promovează autoajutorul, 
să se asigure, cu ocazia întâlnirilor la 
diferite niveluri, că din ce în ce mai mulți 
copii , care provin din diferite culturi și 
medii socioeconomice au șansa să-și
reprezinte regiunea sau țara; invită UE și 
statele membre să recunoască rețelele și 
organizațiile naționale de combatere a 
sărăciei (cum ar fi EAPN- Rețeaua 
europeană anti-sărăcie ) ca făcând parte 
din societatea civilă și să le sprijine în 
mod sistematic; invită UE și statele 
membre să se asigure că aceste 
organizații locale sunt incluse în politicile 
lor la toate nivelurile decizionale, că sunt 
diponibilizate resurse care să permită 
copiilor cei mai excluși să se poată 
exprima, creând împreună cu ei proiecte pe 
termen lung, care să beneficieze de 
suficiente resurse financiare și umane;  
invită persoanele implicate să promoveze 
proiecte care înlesnesc întâlnirile dintre 
copiii proveniți din medii sociale și 
culturale diferite, subliniind caracterul 
pluridisciplinar al proiectelor care permit 
realizarea de creații artistice și le oferă 
copiilor șansa de a-și exprima propriile 
lor idei despre posibilele soluții și, de 
asemenea, șansa de a le comunica și
altora (schimburi colegiale).

Or. nl

Amendamentul 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
elaboreze o metodă deschisă de 
coordonare pentru domeniul serviciilor de 
îngrijire în scopul formulării de 
recomandări cu privire la modul în care 
pot fi realizate necesitățile în materie de 
servicii de îngrijire în Europa (adică 
organizarea și finanțarea serviciilor de 
îngrijire pentru copii și alte persoane 
dependente), care să includă obiective și 
indicatori preciși cu scopul de oferi 
facilități de îngrijire a copiilor pentru 
90% din copii, de la naștere până la vârsta 
obligatorie de școlarizare în UE, precum 
și un nivel suficient de îngrijire pentru 
alte persoane dependente, până în 2015;
subliniază că toate serviciile trebuie să 
aibă un preț rezonabil, să fie accesibile și 
de bună calitate, astfel încât creșterea 
copiilor și îngrijirea persoanelor 
dependente să nu mai constituie pentru 
femei „un factor de sărăcie”; 

Or. en

Amendamentul 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează participarea liberă și 
nestingherită la programele de educație, 
formare profesională, formare continuă și 
de formare la locul de muncă în domeniul 
gestionării resurselor financiare;

Or. fr
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Amendamentul 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază necesitatea promovării 
unor clase mixte în școli sau a unor cote 
mixte de admitere în universități pentru 
femei și bărbați, precum și a organizării 
unei game mai largi de excursii și 
schimburi culturale și educaționale, 
pentru a le oferi celor săraci șansa de a 
participa activ la societatea cunoașterii și 
la viața culturală;

Or. fr

Amendamentul 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. încurajează folosirea metodei deschise 
de coordonare între statele membre și la 
toate nivelurile guvernării;

Or. fr

Amendamentul 47
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită statelor membre să garanteze 
că toți copiii, mai ales cei săraci, au șansa 
de a participa la activități sociale, 
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recreaționale, sportive sau culturale;

Or. en

Amendamentul 48
Mary Honeyball

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită instituțiilor europene și 
statelor membre să admită faptul că 
părinții singuri sunt mai amenințați de 
sărăcie și să adopte măsuri specifice 
pentru aceste tipuri de familii;

Or. en

Amendamentul 49
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că riscul sărăcirii este mai 
ridicat în cazul femeilor decât în cel al 
bărbaților, mai ales la bătrânețe, pentru 
că sistemele de asigurări sociale se 
bazează de multe ori pe principiul 
angajării remunerate fără întrerupere; 
solicită un drept individualizat la un venit 
minim corespunzător, care să nu fie 
condiționat de contribuțiile făcute pe 
perioada angajării;

Or. en
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Amendamentul 50
Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. atrage atenția că proporția de angajați 
cu fracțiune de normă în UE este de 31% 
în cazul femeilor și 7,4% pentru bărbați;
subliniază că angajarea într-un loc de 
muncă cu fracțiune de normă reprezintă, 
în cazul femeilor, o activitate 
nesemnificativă și marginală, prost plătită 
și cu protecție socială insuficientă;
constată că femeile sunt așadar, mult mai 
expuse riscului de a deveni sărace, mai 
ales la bătrânețe, deoarece pensiile care 
rezultă din angajarea cu fracțiune de 
normă nu sunt cel mai adesea suficiente 
pentru un trai independent;

Or. en

Amendamentul 51
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța care trebuie 
acordată sprijinirii reunirii copiilor 
străzii, ai copiilor traficați și ai minorilor 
singuri cu familiile lor, ținând cont la 
fiecare caz în parte de interesele
copilului; atrage atenția că această 
reunire trebuie corelată cu măsuri 
speciale de reintegrare socială, în cazurile 
în care situația socioeconomică a 
determinat copilul să se angajeze în 
acțiuni ilicite aducătore de venit, care îi 
sunt dăunătoare dezvoltării sale fizice și 
morale, cum ar fi prostituția și 
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comercializare drogurilor; 

Or. en

Amendamentul 52
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. încurajează Eurostat să stabilească o 
legătură cu setul de indicatori care este în 
curs de elaborare în vederea monitorizării 
impactului activităților UE asupra 
drepturilor și situației copiilor, comandat 
de Agenția UE pentru drepturi 
fundamentale; atrage atenția asupra 
necesității unui efort comun din partea 
Comisiei, a Agenției pentru drepturi 
fundamentale și a statelor membre, care 
să coopereze cu agențiile ONU în 
domeniu, cu organizațiile internaționale 
și cu centrele de cercetare, în vederea 
îmbunătățirii colectării de date statistice 
comparabile privind situația copiilor în 
UE 1; solicită statelor membre să adopte 
toate măsurile posibile în vederea 
respectării recomandării cuprinse în 
raportul Comitetului pentru protecție 
socială privind sărăcia și bunăstarea în 
rândul copiilor din Europa, adoptat la 17 
ianuarie 2008, în care se subliniază că 
statele membre trebuie să își revizuiască 
sursele de date disponibile la nivel 
național și subnațional, cu privire la 
copiii aflați în situații dificile;

Or. en

                                               
1 (2007/2093(INI))
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Amendamentul 53
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. încurajează statele membre să reflecte 
asupra faptului că cercul vicios al sărăciei 
extreme, vulnerabilității, discriminării și 
al excluderii sociale constituie un risc 
deosebit pentru copii, mai ales pentru 
copiii străzii, și că este nevoie de acțiuni 
diferențiate și individualizate pentru a 
rezolva lipsurile multiple; îndeamnă 
statele membre să susțină un efort comun 
european în vederea stopării traficului și 
prostituției copiilor, dependenței de 
droguri a copiilor, a violenței împotriva 
copiilor și a delicvenței juvenile;

Or. en

Amendamentul 54
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. reamintește valoarea conferită de un 
învățământ și o pregătire profesională de 
bună calitate, care conduc la „locuri de 
muncă bune” pentru tineri, în dezvoltarea 
emoțională, socială, fizică și cognitivă, 
precum și întreruperea moștenirii sărăciei 
de la o generație la alta; invită statele 
membre să se asigure că serviciile sunt 
accesibile și sunt oferite eficient 
grupurilor cele mai marginalizate de copii 
și tineri, indiferent de rasă, origine, clasă, 
gen, vârstă sau dizabilități; solicită 
servicii educaționale orientate specific, 
inclusiv la nivelul educației informale, 
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care să servească drept măsuri temporare 
și nediscriminatorii, menite să sprijine 
acei copii care nu au acces la sistemul 
general de educație; 

Or. en

Amendamentul 55
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. invită UE, statele membre și asociațiile 
societății civile organizate să se asigure că 
participarea copiilor este organizată 
mereu în conformitate cu principiile 
fundamentale ale participării sigure și 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 56
Christa Prets

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. reamintește că sărăcia extremă și 
marginalizarea afectează într-o mare 
măsură dezvoltarea copiilor străzii, 
făcându-i extrem de vulnerabili la
abuzurile fizice, mentale și sexuale, 
împiedicându-le accesul la servicii de 
calitate și determinându-i să se ocupe cu 
activități ilicite care îi plasează la 
marginea societății și le limitează accesul 
la piața muncii; îndeamnă statele membre 
să întreprindă măsuri concrete și 
specifice, care să vizeze nevoile specifice 
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ale copiilor străzii și să coordoneze mai 
bine acțiunile autorităților centrale, 
regionale și locale în vederea rezolvării 
problemei ridicate de insuficiența 
metodelor de intervenție normală când se 
lucrează cu aceștia; subliniază 
dimensiunea din ce în ce mai mare a 
fenomenului copiilor străzii la nivel 
european și solicită o acțiune comună 
coordonată care să vizeze cauzele 
profunde ale marginalizării extreme și ale 
sărăciei în rândul copiilor străzii și ale 
familiilor acestora, îmbunătățindu-le 
accesul la servicii de calitate și combătând 
crima organizată; invită Consiliul să 
aprobe un angajament general la nivelul 
UE, bazat pe rezoluția Parlamentului 
European din 16 ianuarie 2008 „Către o 
strategie UE în domeniul drepturilor 
copilului”1, prin care să se elimine 
fenomenul copiilor străzii până in 2015; 

Or. en

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0012.
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