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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Christa Prets

Návrh stanoviska
Citácia 3a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie K 
stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa 
(KOM/2006/0367) a na uznesenie 
Európskeho parlamentu na tú istú tému 
zo 16. januára 20081, najmä odseky 94 -
117,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Citácia 3a (nová)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na Dohovor OSN 
o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) prijatý 
v roku 1979,

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Citácia 3b (nová)

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0012.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- so zreteľom na Miléniové rozvojové ciele 
OSN z roku 2000, najmä elimináciu 
chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie 
celosvetového základného vzdelania 
(druhý cieľ) a rovnakých príležitostí pre 
mužov a ženy (tretí cieľ) a ochranu 
životného prostredia (siedmy cieľ),

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže pretrvávajúce rodové rozdiely v 
zárobkoch stavajú ženy do slabšej pozície, 
keď sa chcú dostať z chudoby,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

A. keďže Európska rada sa na rokovaní 
v roku 2000 v Lisabone dohodla na 
odstránení detskej chudoby v Európe do 
roku 2010,

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

B. keďže Európska rada na rokovaní 
v roku 2000 v Nice vyzvala členské štáty, 
aby zabezpečili kontrolu plnenia 
odporúčaní z roku 1992 týkajúcich sa 
minimálnych zaručených zdrojov, ktoré 
má poskytovať systém sociálnej ochrany,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže riziko chudoby v Európe je 
podstatne vyššie pre nezamestnaných, 
slobodných rodičov (predovšetkým pre 
slobodné matky), starších ľudí, ktorí žijú 
sami (predovšetkým ženy) a rodiny 
s viacerými nezaopatrenými osobami,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

D. keďže riziko chudoby v EÚ by 
v prípade neexistencie všetkých 
sociálnych dávok najmä pre ženy vzrástlo 
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zo 16 % na 40 % alebo na 25 % po vyňatí 
dôchodkových platieb,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

E. keďže kratšie, pomalšie a horšie 
platené zamestnania žien takisto vplývajú 
na riziko upadnutia do chudoby, najmä 
pre ženy staršie ako 65 rokov (21 % alebo 
o 5 bodov viac ako pre mužov),

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že chudoba a nerovnosť 
postihujú ženy nerovnakou mierou; 
poukazuje na to, že priemerný príjem žien 
predstavuje iba 55 % príjmu mužov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada o pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne 
podporoval akýkoľvek plnohodnotný cieľ 
a najmä partnerstvo s najchudobnejšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje holistickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
chudobe a sociálnemu vyčleňovaniu;
poukazuje na to, že rodové rozdiely 
v deľbe ekonomickej sily sú dôležitým 
faktorom prispievajúcim k chudobe žien 
a že rovnaké práva a rovnaké postavenie 
žien sú dôležité pri odstraňovaní chudoby; 
zdôrazňuje, že rodová rovnosť 
a presadzovanie politiky rodovej rovnosti 
sa musí propagovať ako otázka 
prelínajúca s stratégiou EÚ na boj proti 
chudobe a sociálnemu vyčleňovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada o pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne podporoval 
akýkoľvek plnohodnotný cieľ a najmä 
partnerstvo s najchudobnejšími rodinami 
a osobami;

1. požaduje pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne podporoval 
každý plnohodnotný cieľ a najmä 
partnerstvo s najchudobnejšími rodinami 
a najmä rodinami s jedným rodičom, 
pretože chudoba je väčším bremenom ako 
nedostatok peňazí a sociálne vyčlenenie 
môže byť spôsobené „rodovými“ 
stereotypmi, kultúrnymi tradíciami 
a inštitucionálnou diskrimináciou;

Or. nl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada o pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne 
podporoval akýkoľvek plnohodnotný cieľ 
a najmä partnerstvo s najchudobnejšími 
rodinami a osobami; 

1. požaduje politiku boja proti chudobe a
diskriminácii a podpory aktívnej účasti, 
ktorá by jednoznačne podporovala každý
plnohodnotný cieľ

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada o pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne 
podporoval akýkoľvek plnohodnotný cieľ 
a najmä partnerstvo s najchudobnejšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
integrovali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii
a sociálnemu vyčleňovaniu a aktívna 
účasť jednoznačne podporujúca každý
plnohodnotný cieľ a najmä partnerstvo 
s rodinami, so ženskými združeniami a 
s najchudobnejšími osobami;

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. žiada o pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne 
podporoval akýkoľvek plnohodnotný cieľ 
a najmä partnerstvo s najchudobnejšími 
rodinami a osobami;

1. požaduje pragmatickejší politický 
a inštitucionálny prístup k boju proti 
extrémnej chudobe, v rámci ktorého by sa 
nemiešali politiky rovnosti medzi ženami 
a mužmi, boj proti diskriminácii a aktívna 
účasť, ale ktorý by jednoznačne 
podporoval každý plnohodnotný cieľ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že riziko upadnutia 
do extrémnej chudoby je väčšie pre ženy 
než pre mužov;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že trvajúci trend 
smerom k feminizácii chudoby 
v európskych spoločnostiach dnes 
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dokazuje, že súčasný rámec systému 
sociálnej ochrany a mnohé sociálne, 
ekonomické politiky a politika 
zamestnanosti EÚ nie sú navrhované tak, 
aby vyhovovali potrebám žien a rozdielom 
v ich práci; zdôrazňuje, že chudoba žien 
a sociálne vylúčenie v Európe si vyžadujú 
konkrétne, mnohostranné a rodovo 
orientované politické odozvy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. obhajuje využívanie otvorenej 
koordinačnej metódy na sociálnu ochranu 
a sociálne začleňovanie; vyzýva Komisiu, 
Výbor pre sociálnu ochranu a členské 
štáty, aby vytýčili konkrétne úlohy rodovej 
rovnosti a ciele boja proti chudobe 
a sociálnemu vyčleňovaniu vrátane 
súboru politických krokov na podporu 
skupín žien, ktorým hrozí väčšie riziko 
chudoby a sociálneho vyčlenenia, ako sú 
netradičné rodiny a rodiny slobodných 
matiek, prisťahovalkyne, utečenky a ženy 
z etnických menšín, staršie ženy a ženy so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
začali konkrétne analyzovať 
a reformovať systémy sociálnej ochrany 
a pripravili pokyny EÚ na reformu 
systémov z hľadiska rodovej rovnosti 
vrátane individualizácie práv na sociálne 
zabezpečenie, prispôsobovania sociálnej 
ochrany a sociálnych služieb meniacim sa 
rodinným štruktúram a zabezpečenia 
toho, aby systémy sociálnej ochrany lepšie 
pôsobili proti vratkej situácii žien 
a napĺňali potreby najbezbrannejších 
skupín žien;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. vyzýva členské štáty, aby prijali účinné 
opatrenia na dosiahnutie barcelonských 
cieľov v oblasti služieb detskej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia 
na pomoc členským štátom pri účinnej 
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implementácii zásady rovnakého zárobku 
za prácu s rovnakou spoločenskou 
hodnotou; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou; 
zdôrazňuje význam otca a matky pre 
rozvoj dieťaťa bez ohľadu na jeho vek 
a nezávisle od sociálno-hospodárskych 
podmienok rodiny; žiada preto, aby sa 
rodiny, ktoré žijú v extrémnej chudobe, 
podporovali v ich úsilí; vyzýva členské 
štáty, aby prestali umiestňovať deti zo 
sociálno-hospodárskych dôvodov a aby 
dlhodobo pomáhali rodičom vykonávať 
ich rodičovské povinnosti a to aj v 
náročných sociálno-hospodárskych 
situáciách;

2. zdôrazňuje význam holistického 
prístupu k blahu detí založeného na 
perspektíve, ktorá je zameraná na práva 
detí a obsiahnutá v Dohovore Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa, 
prístupu podporujúceho primerané príjmy 
pre rodiny, primerané bývanie pre deti 
a rodiny, rodiny slobodných rodičov či 
prisťahovalecké rodiny; podporuje názor 
Komisie, že rovnováha medzi 
zameriavaním sa na rozmanitosť štruktúr 
modernej rodiny a zameriavaním sa na 
práva detí dosahuje najlepšie výsledky 
v boji proti detskej chudobe; požaduje 
integrované, holistické rodinné politiky 
prekračujúce aktívne začleňovanie na 
riešenie všetkých aspektov blaha detí 
a rodiny a na odstraňovanie detskej 
chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou; 
zdôrazňuje význam otca a matky pre 
rozvoj dieťaťa bez ohľadu na jeho vek 
a nezávisle od sociálno-hospodárskych
podmienok rodiny; žiada preto, aby sa 
rodiny, ktoré žijú v extrémnej chudobe, 
podporovali v ich úsilí; vyzýva členské 
štáty, aby prestali umiestňovať deti zo 
sociálno-hospodárskych dôvodov a aby 
dlhodobo pomáhali rodičom vykonávať 
ich rodičovské povinnosti a to aj v 
náročných sociálno-hospodárskych 
situáciách;

2. zdôrazňuje, že každé dieťa má právo žiť 
v bezpečnom a milujúcom prostredí bez 
ohľadu na jeho vek a nezávisle od jeho 
sociálno-ekonomických podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou;
zdôrazňuje význam otca a matky pre 
rozvoj dieťaťa bez ohľadu na jeho vek 
a nezávisle od sociálno-hospodárskych
podmienok rodiny; žiada preto, aby sa 
rodiny, ktoré žijú v extrémnej chudobe, 
podporovali v ich úsilí; vyzýva členské 
štáty, aby prestali umiestňovať deti zo 
sociálno-hospodárskych dôvodov a aby 
dlhodobo pomáhali rodičom vykonávať 
ich rodičovské povinnosti a to aj v 
náročných sociálno-hospodárskych 
situáciách;

2. zdôrazňuje, že dôležitým právom dieťaťa 
je právo žiť so svojimi rodičmi; zdôrazňuje 
význam otca a matky pre rozvoj dieťaťa 
bez ohľadu na jeho vek a nezávisle od 
sociálno-ekonomických podmienok rodiny; 
žiada preto, aby sa pomáhalo rodinám, 
ktoré žijú v extrémnej chudobe;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou;  
zdôrazňuje význam otca a matky pre 
rozvoj dieťaťa bez ohľadu na jeho vek a 
nezávisle od sociálno-hospodárskych
podmienok rodiny; žiada preto, aby sa 
rodiny, ktoré žijú v extrémnej chudobe, 
podporovali v ich úsilí; vyzýva členské 
štáty, aby prestali umiestňovať deti zo 
sociálno-hospodárskych dôvodov a aby 
dlhodobo pomáhali rodičom vykonávať 
ich rodičovské povinnosti a to aj v 
náročných sociálno-hospodárskych 
situáciách;

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou;  
zdôrazňuje význam rodín pre rozvoj detí 
bez ohľadu na ich vek a nezávisle od 
sociálno-ekonomických podmienok rodiny; 
žiada preto, aby sa rodiny, ktoré žijú 
v extrémnej chudobe, podporovali v ich 
úsilí;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou; 
zdôrazňuje význam otca a matky pre rozvoj 
dieťaťa bez ohľadu na jeho vek a nezávisle 
od sociálno-hospodárskych podmienok 
rodiny; žiada preto, aby sa rodiny, ktoré žijú 
v extrémnej chudobe, podporovali v ich 
úsilí; vyzýva členské štáty, aby prestali 
umiestňovať deti zo sociálno-hospodárskych
dôvodov a aby dlhodobo pomáhali rodičom 
vykonávať ich rodičovské povinnosti a to aj 
v náročných sociálno-hospodárskych
situáciách;

2. zdôrazňuje, že najdôležitejším právom 
dieťaťa je právo žiť so svojou rodinou; 
zdôrazňuje význam otca a matky pre rozvoj 
dieťaťa bez ohľadu na jeho vek a nezávisle 
od sociálno-ekonomických podmienok 
rodiny; žiada preto, aby sa rodiny, ktoré žijú 
v extrémnej chudobe, podporovali v ich 
úsilí; vyzýva členské štáty, aby prestali 
umiestňovať deti zo sociálno-ekonomických
dôvodov a aby dlhodobo pomáhali rodičom 
vykonávať ich rodičovské povinnosti, a to aj 
v náročných sociálno-ekonomických
situáciách, pričom platí, že investovanie do 
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matiek a žien znamená investovanie do detí 
a rodín;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Anna Záborská

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. vyzýva členské štáty, aby vypracovali 
osobitnú politiku pre deti ulice, najmä 
v súvislosti s ich konkrétnymi potrebami 
v oblasti vzdelávania a rozvoja sociálnych 
návykov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
znalostí; vyzýva tiež Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá 
je prirodzenou sieťou solidarity medzi 
generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
znalostí; vyzýva tiež Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá 
je prirodzenou sieťou solidarity medzi 
generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

3. opätovne vyzýva Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny znalostí; 
vyzýva tiež Eurostat a akademických vedcov, 

3. opätovne vyzýva Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, ako napríklad s Európskou 
sieťou proti chudobe (EAPN), ktoré majú 
skúsenosti, spolupracujú s ľuďmi 
majúcimi skúsenosti s chudobou a pracujú 
pre nich, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
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aby uskutočnili štúdie, ktoré by ozrejmili, že
rodina, ktorá je prirodzenou sieťou solidarity 
medzi generáciami, poskytuje najlepšiu 
ochranu pred extrémnou chudobou 
a sociálnym vylúčením;

ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
poznatkov; ďalej vyzýva Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, spolu s uvedenými organizáciami, 
aby zistili, či rodina, ktorá je prirodzenou 
sieťou solidarity medzi generáciami, 
poskytuje najlepšiu ochranu pred extrémnou 
chudobou a sociálnym vylúčením; 
domnieva sa, že vypracovanie ukazovateľov 
by sa malo zakladať na údajoch 
rozdelených podľa pohlavia, a že by sa 
malo ďalej stavať na riešeniach, ktoré 
našli tí najchudobnejší/grassroots (zásada 
„Lesson learned“ (vziať si ponaučenie);

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
znalostí; vyzýva tiež Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá 
je prirodzenou sieťou solidarity medzi 
generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

3. opätovne vyzýva Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti chudobe, 
a najmä so samotnými najchudobnejšími 
osobami vypracoval ukazovatele 
hodnotenia úspešnosti týchto politík, 
podobne ako v prípade tzv. programov 
vzájomnej výmeny poznatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
znalostí; vyzýva tiež Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá 
je prirodzenou sieťou solidarity medzi 
generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

3. opätovne vyzýva Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
poznatkov; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. opätovne žiada Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
znalostí; vyzýva tiež Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodina, ktorá 
je prirodzenou sieťou solidarity medzi 

3. opätovne vyzýva Eurostat, aby v úzkej 
spolupráci so združeniami, ktoré majú 
skúsenosti v oblasti boja proti extrémnej 
chudobe, a najmä so ženskými 
združeniami a so samotnými 
najchudobnejšími osobami vypracoval 
ukazovatele hodnotenia úspešnosti týchto 
politík, podobne ako v prípade 
tzv. programov vzájomnej výmeny 
poznatkov; ďalej vyzýva Eurostat 
a akademických vedcov, aby uskutočnili 
štúdie, ktoré by ozrejmili, že rodiny, ktoré 
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generáciami, poskytuje najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

sú prirodzenou sieťou solidarity medzi 
generáciami, poskytujú najlepšiu ochranu 
pred extrémnou chudobou a sociálnym 
vylúčením;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. požaduje zapracovanie rodovej 
perspektívy do všetkých politík týkajúcich 
sa detí ako predpoklad na odstraňovanie 
všetkých foriem diskriminácie a násilia 
voči dievčatám; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby pravidelne vyhodnocovali vplyv 
chudoby a sociálneho vylúčenia na 
dievčatá a aby vypracovali konkrétne 
opatrenia na riešenie tohto problému 
v kontexte európskych politík a politík 
Organizácie spojených národov, nástrojov 
a mechanizmov financovania na ochranu 
práv dieťaťa; zdôrazňuje potrebu riešenia 
odlišných spôsobov, ako dievčatá 
a chlapci prežívajú chudobu a sociálne 
vylúčenie v mladom veku, aby 
presadzovanie rodovej rovnosti v oblasti 
práv detí malo kladný účinok v neskoršom 
veku;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 4



PE407.714v01-00 20/31 AM\726647SK.doc

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje skutočnosť, že všetky druhy 
núdzových situácií bránia uplatňovaniu 
základných práv tým, ktorí sú im vystavení; 
žiada vnútroštátne, európske a 
medzinárodné inštitúcie, aby zvážili 
viacrozmerný charakter veľkej chudoby, 
ktorá zasahuje všetky oblasti ľudského 
života;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že všetky druhy 
núdzových situácií bránia uplatňovaniu 
základných práv tým, ktorí sú im vystavení; 
vyzýva vnútroštátne, európske a 
medzinárodné inštitúcie, aby zvážili 
viacrozmerný charakter veľkej chudoby, 
ktorá zasahuje všetky oblasti ľudského 
života, najmä hľadanie príčinnej súvislosti 
medzi domácim, racionálnym násilím 
a dlhodobou chudobou;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje skutočnosť, že všetky druhy 
núdzových situácií bránia uplatňovaniu 
základných práv tým, ktorí sú im 
vystavení; žiada vnútroštátne, európske a 
medzinárodné inštitúcie, aby zvážili 
viacrozmerný charakter veľkej chudoby, 
ktorá zasahuje všetky oblasti ľudského 
života;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že všetky druhy 
núdzových situácií bránia uplatňovaniu 
základných práv tým, ktorí sú im 
vystavení; vyzýva vnútroštátne, európske a 
medzinárodné inštitúcie, aby zvážili 
viacrozmerný charakter chudoby
a sociálneho vylúčenia, ktorá zasahuje 
všetky oblasti ľudského života;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. pripomína, že najchudobnejší často vypúšťa sa
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uvádzajú, že stabilné a platené 
zamestnanie im vracia hrdosť, 
dôstojnosť, ako aj uznanie zo strany 
svojich detí a rodín;preto požaduje , aby 
cyklus pracovného začlenenia zahŕňal 
sprevádzanie najslabších osôb 
a pracovníkov s cieľom umožniť 
dosiahnutie skutočne inkluzívnej 
spoločnosti rešpektujúcej svojich 
najchudobnejších občanov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. pripomína, že najchudobnejší často 
uvádzajú, že stabilné a platené zamestnanie 
im vracia hrdosť, dôstojnosť, ako aj uznanie 
zo strany svojich detí a rodín; žiada preto, 
aby cyklus pracovného začlenenia zahŕňal 
sprevádzanie najslabších osôb a pracovníkov 
s cieľom umožniť dosiahnutie skutočne 
inkluzívnej spoločnosti rešpektujúcej svojich 
najchudobnejších občanov;

5. pripomína, že najchudobnejší často 
uvádzajú, že príjmová istota dôstojná 
človeka alebo stabilné a platené zamestnanie 
im vracia hrdosť, dôstojnosť, ako aj uznanie 
zo strany svojich detí a rodín, pričom 
dôležitú úlohu má aj odstraňovanie 
mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami;
žiada preto, aby cyklus pracovného 
začlenenia zahŕňal sprevádzanie najslabších 
osôb a pracovníkov s cieľom umožniť 
dosiahnutie skutočne inkluzívnej spoločnosti 
rešpektujúcej svojich najchudobnejších 
občanov; 

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že 20 miliónov ľudí, 
predovšetkým žien, v EÚ je postihnutých 
chudobou z práce (in-work poverty), t. j. 
6 % všetkého obyvateľstva a 36 % 
pracujúceho obyvateľstva je ohrozených 
chudobou z práce; vyzýva členské štáty, 
aby sa dohodli na legislatíve 
o minimálnych mzdách ako integrálnej 
súčasti aktívneho začleňovania;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. konštatuje, že primerané systémy 
minimálnych miezd sú základným 
predpokladom existencie EÚ založenej na 
sociálnej spravodlivosti a rovnakých 
príležitostí pre všetkých; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili, že sa bude 
poskytovať primeraný minimálny príjem 
v obdobiach bez zamestnania alebo medzi 
zamestnaniami, pričom osobitná 
pozornosť sa bude venovať skupinám 
žien, ktoré majú dodatočnú 
zodpovednosť;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. žiada Európsku úniu, členské štáty 
a združenia organizovanej občianskej 
spoločnosti, aby zabezpečili, že počas 
stretnutí na rôznych úrovniach nebudú 
menované za zástupcov skupiny, regiónu 
alebo štátu vždy tie isté deti; žiada 
príslušných aktérov na všetkých 
úrovniach rozhodovacieho procesu, aby 
našli spôsoby, ktoré by umožnili najviac 
vylúčeným deťom vyjadriť sa 
prostredníctvom zavedenia dlhodobých 
projektov s ich účasťou spojených s 
dostatočným množstvo finančných 
a ľudských zdrojov; vyzýva príslušných 
aktérov, aby podporovali projekty, ktoré 
umožňujú stretnutia medzi deťmi 
z rôznych spoločenských prostredí 
a rôznych kultúr, zdôrazňujúc 
mnohostrannú povahu projektov, ktorá 
umožňuje umeleckú tvorbu a podporuje 
rozvoj myslenia, ako aj vystupovania detí 
na verejnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Ria Oomen-Ruijten

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. žiada Európsku úniu, členské štáty 
a združenia organizovanej občianskej 
spoločnosti, aby zabezpečili, že počas 
stretnutí na rôznych úrovniach nebudú 
menované za zástupcov skupiny, regiónu 
alebo štátu vždy tie isté deti; žiada
príslušných aktérov na všetkých úrovniach 
rozhodovacieho procesu, aby našli spôsoby, 
ktoré by umožnili najviac vylúčeným deťom 
vyjadriť sa prostredníctvom zavedenia 

6. vyzýva Európsku úniu, členské štáty 
a združenia organizovanej občianskej 
spoločnosti, ako aj svojpomocné 
organizácie založené ľuďmi so 
skúsenosťami s chudobou, aby zabezpečili, 
že počas stretnutí na rôznych úrovniach 
čoraz viac detí z rozličných kultúr 
a sociálnych prostredí dostane možnosť na 
zastupovanie ich regiónu alebo štátu; vyzýva 
EÚ a členské štáty aby v tejto súvislosti 
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dlhodobých projektov s ich účasťou 
spojených s dostatočným množstvo 
finančných a ľudských zdrojov; vyzýva 
príslušných aktérov, aby podporovali 
projekty, ktoré umožňujú stretnutia medzi 
deťmi z rôznych spoločenských prostredí 
a rôznych kultúr, zdôrazňujúc 
mnohostrannú povahu projektov, ktorá 
umožňuje umeleckú tvorbu a podporuje 
rozvoj myslenia, ako aj vystupovania detí 
na verejnosti.

uznali národné siete proti chudobe 
(napríklad EAPN) ako spoločenské 
organizácie a poskytovali im štrukturálnu 
podporu; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
zabezpečili, že zahrnú tieto svojpomocné 
(graasroots) organizácie do svojej politiky
na všetkých úrovniach rozhodovacieho 
procesu a uvoľnia prostriedky, ktoré by 
umožnili vylúčeným deťom vyjadriť sa 
prostredníctvom zavedenia dlhodobých 
projektov s ich účasťou spojených s 
dostatočným množstvo finančných 
a ľudských zdrojov; vyzýva vedúcich 
predstaviteľov, aby podporovali projekty, 
ktoré umožňujú stretnutia medzi deťmi 
z rôznych spoločenských prostredí 
a rôznych kultúr, zdôrazňujúc 
mnohostrannú povahu projektov, ktorá 
umožňuje umeleckú tvorbu a kde deti majú 
príležitosť vysloviť ich vlastné myšlienky 
o možných riešeniach a predkladať ich 
ostatným (peer exchange); 

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali otvorenú koordinačnú metódu 
v oblasti služieb starostlivosti s cieľom 
naformulovať odporúčania na to, ako 
vyhovieť potrebám na poskytovanie 
služieb starostlivosti v Európe (t .j. 
organizovanie a financovanie 
starostlivosti o deti a iné závislé osoby) 
vrátane vytýčenia presných cieľov 
a ukazovateľov, ktorých zámerom je do 
roku 2015 zabezpečiť zariadenia detskej 
starostlivosti pre 90 % detí od narodenia 
až do veku povinnej školskej dochádzky 
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v celej EÚ a dostatočnú úroveň 
poskytovania starostlivosti pre iné závislé 
osoby; zdôrazňuje, že všetky služby by 
mali spĺňať kritériá cenovej dostupnosti, 
prístupnosti a vysokej kvality, aby výchova 
detí a starostlivosť o závislé osoby už 
nepredstavovali riziko chudoby najmä pre 
ženy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. podporuje voľný a neobmedzovaný 
podiel na vzdelávaní, odbornej príprave 
a celoživotnom vzdelávaní, ako aj na 
príprave zameranej na dobré spravovanie 
finančných zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. zdôrazňuje potrebu zmiešanosť 
v zložení tried či v rámci kvót pri prijímaní 
na vysoké školy a ponúkať viac možností 
prázdnin alebo kultúrnych a vzdelávacích 
výmenných pobytov, aby aj chudobní mali 
príležitosť plne sa zapojiť do vedomostnej 
spoločnosti a kultúrneho života;

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6c. podporuje využívanie otvorenej 
koordinačnej metódy medzi členskými 
štátmi a na všetkých ďalších úrovniach 
riadenia spoločnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, 
že všetky deti a najmä deti žijúce 
v chudobe mali príležitosť na to, aby sa 
mohli podieľať na spoločenskom, 
rekreačnom, športovom a kultúrnom 
živote; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Mary Honeyball

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. vyzýva európske inštitúcie a členské 
štáty, aby uznali, že osamelým rodičom 
hrozí väčšie riziko chudoby,  aby vydali 
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konkrétne ustanovenie pre takýto druh 
rodiny; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. domnieva sa, že riziko upadnutia 
do chudoby je väčšie pre ženy než pre 
mužov, najmä v staršom veku, pretože 
systémy sociálnej ochranu sa zakladajú 
na zásade nepretržitého odmeňovaného 
zamestnania; požaduje individualizované 
právo na primeraný minimálny príjem, 
ktorý nezávisí od príspevkov súvisiacich so 
zamestnaním;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že podiel zamestnania na 
čiastočný pracovný úväzok v EÚ 
predstavuje 30 % pre ženy a 7,4 % pre 
mužov; zdôrazňuje, že zamestnanie na 
čiastočný pracovný úväzok pre ženy je 
často len bezvýznamnou, marginálnou 
slabo platenou prácou na skrátený 
úväzok, ktorá neposkytuje dostatočnú 
sociálnu ochranu; poukazuje na to, že 
ženám hrozí väčšie riziko upadnutia do 
chudoby, najmä v staršom veku, pretože 
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dôchodky zo zamestnania na čiastočný 
úväzok často nestačia na to, aby mohli 
viesť nezávislý život;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. zdôrazňuje dôležitosť úsilia o zlúčenie 
detí z ulice, predaných detí a maloleté deti 
bez sprievodu s ich rodinami, pričom sa 
v každom prípade posudzujú najlepšie 
záujmy dieťaťa; zdôrazňuje, že zlúčenie 
by mali sprevádzať osobitné opatrenia 
sociálneho zlučovania, keď sociálno-
ekonomická situácia prinútila deti k tomu, 
aby sa dali na pochybné zárobkové 
činnosti, ktoré škodia detskému telesnému 
a duševnému vývoju, ako sú prostitúcia 
a predaj drog;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. vyzýva Eurostat, aby zabezpečil 
prepojenie s pripravovaným súborom 
ukazovateľov na monitorovanie vplyvov 
činnosti EÚ zameranej na práva detí a ich 
blaho, ktorý objednala Agentúra EÚ pre 
základné práva; poukazuje na potrebu 
spoločného úsilia Komisie, agentúry pre 
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základné práva a členských štátov 
o spoluprácu s príslušnými agentúrami 
OSN, medzinárodnými organizáciami 
a výskumnými ústavmi pri zlepšovaní 
zberu porovnateľných štatistických 
údajov o situácii detí v EÚ1; vyzýva 
členské štáty, aby prijali všetky možné 
opatrenia na dodržiavanie odporúčaní 
vyjadrených v správe Výboru pre sociálnu 
ochranu o chudobe a blahu detí prijatej 
17. januára 2008, ktorá zdôrazňuje, že 
členské štáty by mali vyhodnocovať 
rozličné zdroje údajov dostupných na 
národnej a nadnárodnej úrovni 
dokumentujúcich ťažkú situáciu detí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6c. vyzýva členské štáty, aby uvažovali 
o tom, že začarovaný kruh extrémnej 
chudoby, bezbrannosti, diskriminácie 
a sociálneho vylúčenia vystavuje deti, 
najmä deti ulice, osobitnému 
nebezpečenstvu a že na riešenie mnohých 
strát sa vyžadujú diferencované 
a individualizované kroky; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby súhlasili 
s európskym spoločným úsilím 
o zastavenie obchodovania s deťmi 
a detskej prostitúcie, drogovej závislosti 
detí, násilia voči deťom a kriminality 
mladistvých;

Or. en

                                               
1 2007/2093(INI).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6d. pripomína hodnotu, ktorú dobré 
vzdelanie a kvalitná odborná príprava 
mladých ľudí vedúca k „dobrému 
zamestnaniu“ má pre ich citový, 
spoločenský, telesný či poznávací vývoji 
a pre prelomenie medzigeneračného 
dedičstva chudoby; vyzýva členské štáty, 
aby zabezpečili, že tieto služby budú 
dostupné a účinne poskytované väčšine 
marginalizovaných skupín detí a mladým 
ľuďom bez ohľadu na rasu, etnický 
pôvod, triedu, pohlavie, vek či postihnutie; 
požaduje cielené vzdelávacie služby 
vrátane neformálneho vzdelávania, ako 
dočasné a nediskriminačné opatrenia na 
pomoc tým deťom, ktoré nemajú prístup 
k bežného vzdelaniu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6e. vyzýva EÚ, členské štáty 
a organizované združenia občianskej 
spoločnosti, aby zabezpečili, že detská 
účasť sa bude vždy organizovať na 
fundamentálnych zásadách bezpečnej 
a užitočnej účasti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Christa Prets

Návrh stanoviska
Odsek 6f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6f. pripomína, že extrémna chudoba 
a marginalizácia vážne pôsobí na rozvoj 
detí ulice, vďaka nej sa stávajú 
mimoriadne bezbranné voči psychickému, 
duševnému a sexuálnemu zneužívaniu, 
sťažuje prístup ku kvalitným službám a 
privádza ich k pochybným činnostiam, 
ktoré ich umiestňujú na okraj spoločnosti 
a obmedzujú ich možnosti na prístup na 
pracovný trh; naliehavo vyzýva členské 
štáty, aby prijali konkrétne a cielené 
opatrenia na riešenie konkrétnych potrieb 
detí ulice a na lepšiu koordináciu 
postupov ústredných, regionálnych 
a miestnych orgánov pri prekonávaní 
nedostatku normálnych intervenčných 
metód na ich riešenie; zdôrazňuje rastúci 
európsky rozmer fenoménu detí ulice 
a požaduje spoločný koordinovaný postup 
pri riešení hlavných príčin extrémnej 
marginalizácie a chudoby detí ulice a ich 
rodín, pri zlepšovaní ich prístupu ku 
kvalitným službám a v boji proti 
organizovanej kriminalite; vyzýva Radu, 
aby vyjadrila súhlas s celoeurópskym 
záväzkom založenom na uznesení 
Európskeho parlamentu zo 16. januára 
2008 K stratégii EÚ v oblasti práv 
dieťaťa1, ktorým je odstrániť fenomén 
detí ulice do roku 2015;

Or. en

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0012.
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