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Predlog spremembe 1
Christa Prets

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti“(KOM(2006)367) in resolucije 
Evropskega parlamenta v zvezi s tem z dne 
16. januarja 20081, zlasti odstavkov 94–
117,

Or. en

Predlog spremembe 2
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije ZN o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 
sprejete leta 1979,

Or. nl

Predlog spremembe 3
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju razvojnih ciljev tisočletja 
ZN za leto 2000, zlasti v zvezi z odpravo 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0012. 
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revščine in lakote (prvi cilj), pridobitvijo 
splošne osnovne izobrazbe (drugi cilj), 
enakimi možnosti za moške in ženske 
(tretji cilj) ter varstvom okolja (sedmi cilj),

Or. nl

Predlog spremembe 4
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker stalne razlike v plačah med 
spoloma povzročajo šibkejši položaj žensk 
v boju proti revščini,

Or. en

Predlog spremembe 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je Evropski svet na zasedanju v 
Lizboni leta 2000 sklenil, da bo do 
leta 2010 odpravil revščino otrok v Evropi,

Or. en

Predlog spremembe 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je Evropski svet na zasedanju v 
Nici leta 2000 pozval države članice, naj 
zagotovijo nadaljnje spremljanje 
priporočila iz leta 1992 o najmanjših 
sredstvih, ki jih morajo zagotoviti sistemi 
socialne zaščite,

Or. en

Predlog spremembe 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je tveganje revščine v Evropi 
bistveno večje za brezposelne, 
enostarševska gospodinjstva (ki jih 
večinoma vodijo ženske), starejše, ki živijo 
sami (zlasti ženske), in družine z več 
vzdrževanci,

Or. en

Predlog spremembe 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker bi se brez vseh socialnih transferjev 
tveganje revščine v EU zlasti za ženske 
povečalo s 16 % na 40 % ali na 25 % brez 
pokojninskih prispevkov,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker krajše, počasneje napredujoče in 
slabše plačane zaposlitve žensk vplivajo 
tudi na njihovo tveganje revščine, zlasti za 
starejše od 65 let (za 21 % ali pet točk 
večje kot pri moških),

Or. en

Predlog spremembe 10
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek –1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

–1. poudarja, da revščina in neenakost 
nesorazmerno vplivata na ženske; 
poudarja, da je povprečen dohodek žensk 
le 55 % dohodka moških;

Or. en

Predlog spremembe 11
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem 
niso pomešani politike enakosti med 

1. poziva k bolj holističnemu političnemu 
in institucionalnemu pristopu v boju proti 
revščini in socialni izključenosti;
poudarja, da neenakost spolov v 
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moškimi in ženskami, boj proti 
diskriminaciji in aktivna udeležba, ampak 
se vsak cilj spodbuja ločeno in zlasti v 
partnerstvu z najrevnejšimi družinami in 
posamezniki;

gospodarski delitvi moči bistveno prispeva 
k revščini žensk ter da so za odpravo 
revščine bistvene enake pravice in 
krepitev moči žensk; poudarja, da je treba 
enakost spolov in integracijo načela 
enakosti spolov spodbujati kot 
medsektorsko vprašanje v strategiji EU za 
boj proti revščini in socialni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 12
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem niso 
pomešani politike enakosti med moškimi in 
ženskami, boj proti diskriminaciji in 
aktivna udeležba, ampak se vsak cilj 
spodbuja ločeno in zlasti v partnerstvu z 
najrevnejšimi družinami in posamezniki;

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem niso 
pomešani politike enakosti med moškimi in 
ženskami, boj proti diskriminaciji in 
aktivna udeležba, ampak se vsak cilj 
spodbuja ločeno in zlasti v partnerstvu z 
najrevnejšimi družinami, predvsem 
enostarševskimi, ker revščina pomeni več 
kot pomanjkanje denarja in ker lahko 
socialno izključenost povzročijo tudi 
spolni stereotipi, kulturne tradicije in 
institucionalna diskriminacija;

Or. nl

Predlog spremembe 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k bolj pragmatičnemu 1. poziva k politiki za boj proti revščini in 
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političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem 
niso pomešani politike enakosti med 
moškimi in ženskami, boj proti 
diskriminaciji in aktivna udeležba, ampak 
se vsak cilj spodbuja ločeno in zlasti v 
partnerstvu z najrevnejšimi družinami in 
posamezniki; 

diskriminaciji ter spodbujanje aktivne 
udeležbe, ki jasno in celovito spodbuja 
vsak cilj ločeno;

Or. en

Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem 
niso pomešani politike enakosti med 
moškimi in ženskami, boj proti 
diskriminaciji in aktivna udeležba, ampak 
se vsak cilj spodbuja ločeno in zlasti v 
partnerstvu z najrevnejšimi družinami in 
posamezniki;

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, ki vključuje
politike enakosti med moškimi in 
ženskami, boj proti diskriminaciji in 
socialni izključenosti ter aktivno udeležbo 
in vsak cilj spodbuja ločeno in zlasti v 
partnerstvu z najrevnejšimi družinami in 
posamezniki ter združenji žensk;

Or. es

Predlog spremembe 15
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem niso 
pomešani politike enakosti med moškimi in 
ženskami, boj proti diskriminaciji in 

1. poziva k bolj pragmatičnemu 
političnemu in institucionalnemu pristopu 
v boju proti skrajni revščini, v katerem niso 
pomešani politike enakosti med moškimi in 
ženskami, boj proti diskriminaciji in 
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aktivna udeležba, ampak se vsak cilj 
spodbuja ločeno in zlasti v partnerstvu z 
najrevnejšimi družinami in posamezniki;

aktivna udeležba, ampak se vsak cilj 
spodbuja ločeno;

Or. en

Predlog spremembe 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je tveganje skrajne 
revščine večje za ženske kot moške;

Or. es

Predlog spremembe 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da današnji stalni trend 
feminizacije revščine v evropskih družbah 
kaže, da sedanji okvir sistemov socialne 
zaščite ter velik obseg socialnih in 
ekonomskih politik ter politik 
zaposlovanja EU nista namenjena 
izpolnjevanju potreb žensk in odpravi 
razlik pri delu žensk; poudarja, da 
revščina in socialna izključenost žensk v 
Evropi zahtevata posebne in raznolike 
odzive politike, povezane s spolom;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. podpira uporabo odprte metode 
usklajevanja na področju socialne zaščite 
in socialne vključenosti; poziva Komisijo, 
odbor za socialno zaščito in države 
članice, naj določijo posebne cilje v zvezi z 
enakostjo spolov in cilje ter za boj proti 
revščini in socialni izključenosti, vključno 
z nizom političnih ukrepov za podporo 
skupin žensk, ki se srečujejo z večjim 
tveganjem revščine in socialne 
izključenosti, kot so ženske v 
netradicionalnih in enostarševskih 
družinah, ženske migrantke in begunke 
ter ženske iz etničnih manjšin, starejše in 
invalidne ženske;

Or. en

Predlog spremembe 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva Komisijo in države članice, naj 
izvedejo posebno analizo in reformo 
sistemov socialne zaščite ter razvijejo 
smernice EU za reformo sistemov socialne 
zaščite s stališča enakosti spolov, vključno 
z individualizacijo pravic do socialne 
varnosti, prilagoditvijo socialne zaščite in 
storitev spremenjenim družinskim 
strukturam ter zagotavljanjem, da se 
sistemi socialne zaščite bolje odzovejo na 
negotov položaj žensk in izpolnjujejo 
potrebe najbolj ranljivih skupin žensk;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj sprejmejo 
učinkovite ukrepe za dosego barcelonskih
ciljev o storitvah otroškega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 21
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, 
ki bodo državam članicam pomagali 
doseči učinkovito izvajanje načela 
enakega plačila za delo enake družbene 
vrednosti; 

Or. en

Predlog spremembe 22
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, 
da živi s svojo družino; vztraja, da sta oče 
in mati pomembna za otrokov razvoj ne 

2. poudarja pomembnost holističnega 
pristopa k dobremu počutju otrok na 
podlagi stališča, osredotočenega na 
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glede na njegovo starost in socialno-
ekonomske razmere družine; zato poziva, 
da se družinam, ki živijo v skrajni 
revščini, v njihovem boju nudi pomoč kot 
celoti, torej kot družinskim skupnostim; 
poziva države članice, naj nehajo 
nameščati otroke izven družine zaradi 
socio-ekonomskih razlogov in naj raje 
dolgoročno pomagajo staršem pri 
njihovih starševskih dolžnostih, tudi v 
težavnih razmerah skrajne revščine;

otrokove pravice, v okviru Konvencije 
Združenih narodov o otrokovih pravicah, 
da se zagotovijo ustrezni dohodki za 
družine ter ustrezna bivališča za otroke in 
družine, samohranilce ali otroke v 
priseljenskih družinah; podpira stališče
Komisije, da se najboljši rezultati boja 
proti revščini otrok dosežejo z 
ravnovesjem med obravnavanjem 
raznolikosti sodobnih družinskih struktur 
in obravnavanjem otrokovih pravic; 
poziva k celovitim, holističnim družinskim 
politikam, ki presegajo aktivno udeležbo, 
da se obravnavajo vsi vidiki dobrega 
počutja otrok in družine ter odpravita 
revščina otrok in socialna izključenost v 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 23
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in 
mati pomembna za otrokov razvoj ne 
glede na njegovo starost in socialno-
ekonomske razmere družine; zato poziva, 
da se družinam, ki živijo v skrajni 
revščini, v njihovem boju nudi pomoč kot 
celoti, torej kot družinskim skupnostim; 
poziva države članice, naj nehajo 
nameščati otroke izven družine zaradi 
socio-ekonomskih razlogov in naj raje 
dolgoročno pomagajo staršem pri 
njihovih starševskih dolžnostih, tudi v 
težavnih razmerah skrajne revščine;

2. poudarja, da je pravica vsakega otroka 
to, da živi v varnem in ljubečem okolju ne 
glede na njegovo starost in socialno-
ekonomske razmere;

Or. en



AM\726647SL.doc 13/30 PE407.714v01-00

SL

Predlog spremembe 24
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in 
mati pomembna za otrokov razvoj ne glede 
na njegovo starost in socialno-ekonomske 
razmere družine; zato poziva, da se 
družinam, ki živijo v skrajni revščini, v 
njihovem boju nudi pomoč kot celoti, torej 
kot družinskim skupnostim; poziva države 
članice, naj nehajo nameščati otroke 
izven družine zaradi socio-ekonomskih 
razlogov in naj raje dolgoročno pomagajo 
staršem pri njihovih starševskih 
dolžnostih, tudi v težavnih razmerah 
skrajne revščine;

2. poudarja, da je pomembna pravica 
otroka to, da živi s svojimi starši; vztraja, 
da sta oče in mati pomembna za otrokov 
razvoj ne glede na njegovo starost in 
socialno-ekonomske razmere družine; zato 
poziva, da se družinam, ki živijo v skrajni 
revščini, nudi pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in 
mati pomembna za otrokov razvoj ne 
glede na njegovo starost in socialno-
ekonomske razmere družine; zato poziva, 
da se družinam, ki živijo v skrajni revščini, 
v njihovem boju nudi pomoč kot celoti, 
torej kot družinskim skupnostim; poziva 
države članice, naj nehajo nameščati 
otroke izven družine zaradi socio-
ekonomskih razlogov in naj raje 
dolgoročno pomagajo staršem pri 
njihovih starševskih dolžnostih, tudi v 

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da so družine
pomembne za razvoj otrok ne glede na 
njihovo starost in socialno-ekonomske 
razmere družine; zato poziva, da se 
družinam, ki živijo v skrajni revščini, v 
njihovem boju nudi pomoč kot celoti, torej 
kot družinskim skupnostim;
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težavnih razmerah skrajne revščine;

Or. es

Predlog spremembe 26
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in 
mati pomembna za otrokov razvoj ne glede 
na njegovo starost in socialno-ekonomske 
razmere družine; zato poziva, da se 
družinam, ki živijo v skrajni revščini, v 
njihovem boju nudi pomoč kot celoti, torej 
kot družinskim skupnostim; poziva države 
članice, naj nehajo nameščati otroke izven 
družine zaradi socio-ekonomskih razlogov 
in naj raje dolgoročno pomagajo staršem 
pri njihovih starševskih dolžnostih, tudi v 
težavnih razmerah skrajne revščine;

2. poudarja, da je prva pravica otroka to, da 
živi s svojo družino; vztraja, da sta oče in 
mati pomembna za otrokov razvoj ne glede 
na njegovo starost in socialno-ekonomske 
razmere družine; zato poziva, da se 
družinam, ki živijo v skrajni revščini, v 
njihovem boju nudi pomoč kot celoti, torej 
kot družinskim skupnostim; poziva države 
članice, naj nehajo nameščati otroke izven 
družine zaradi socio-ekonomskih razlogov 
in naj raje dolgoročno pomagajo staršem 
pri njihovih starševskih dolžnostih, tudi v 
težavnih razmerah skrajne revščine, v 
katerih vlaganje v krepitev moči 
mater/žensk pomeni vlaganje v 
otroke/družine;

Or. nl

Predlog spremembe 27
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj razvijejo 
posebno politiko za otroke z ulice, zlasti v
zvezi z njihovimi posebnimi potrebami na 
področju izobraževanja in razvoja 
socialnih spretnosti;
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Or. fr

Predlog spremembe 28
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, 
izkušenimi v boju proti skrajni revščini, še 
zlasti z najrevnejšimi posamezniki samimi, 
po vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 
skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 29
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“;



PE407.714v01-00 16/30 AM\726647SL.doc

SL

skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 
skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, na 
primer Evropska mreža za boj proti 
revščini, ki ima izkušnje na tem področju 
ter dela z revnimi ljudmi, za njih in prek 
njih po vzgledu primera programov 
„križišča znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj skupaj z 
navedenimi organizacijami izvedejo 
študije, da se ugotovi, ali družina, naravna 
mreža solidarnosti med generacijami, nudi 
najboljšo zaščito pred skrajno revščino in 
družbeno izključenostjo; meni, da mora 
oblikovanje kazalcev temeljiti na 
podatkih, ločenih po spolu, in da je treba 
rešitve, ki so jih za svoje potrebe razvili 
ljudje v skrajni revščini na lokalni ravni, 
vzeti kot izhodišče (po načelu 
„pridobljenih izkušenj“);

Or. nl

Predlog spremembe 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 
skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“;

Or. en

Predlog spremembe 32
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 
skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; 

Or. en
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Predlog spremembe 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
najrevnejšimi posamezniki samimi, po 
vzgledu primera programov „križišča 
znanja“; Eurostat in univerzitetne 
raziskovalce poziva tudi, naj izvedejo 
študije, ki bi osvetlile dejstvo, da družina, 
naravna mreža solidarnosti med 
generacijami, nudi najboljšo zaščito pred 
skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

3. ponovno poziva Eurostat, naj oblikuje 
kazalce za merjenje uspeha teh politik ob 
tesnem sodelovanju z združenji, izkušenimi 
v boju proti skrajni revščini, še zlasti z 
združenji žensk in najrevnejšimi 
posamezniki samimi, po vzgledu primera 
programov „križišča znanja“; Eurostat in 
univerzitetne raziskovalce poziva tudi, naj 
izvedejo študije, ki bi osvetlile dejstvo, da 
družine kot naravne mreže solidarnosti 
med generacijami nudijo najboljšo zaščito 
pred skrajno revščino in družbeno 
izključenostjo;

Or. es

Predlog spremembe 34
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k temu, da se vidik spola vključi 
v vse politike v zvezi z otroki kot predpogoj 
za odpravo vseh oblik diskriminacije in 
nasilja proti deklicam; poziva države 
članice, naj izvajajo sistematične ocene 
učinka revščine in socialne izključenosti 
deklic ter razvijejo posebne ukrepe za 
obravnavanje tega vprašanja v okviru 
politik, instrumentov in mehanizmov 
financiranja Evrope in Združenih 
narodov za otrokove pravice; poudarja 
potrebo po obravnavanju različnih 
načinov, kako se deklice in dečki srečujejo 
z revščino in socialno izključenostjo v 
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zgodnjem obdobju življenja, da bo 
integracija načela enakosti spolov v 
otrokove pravice pozitivno vplivala na 
poznejše stopnje življenjskega cikla;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. vztraja, da vsi ti negativni elementi 
ovirajo tiste, ki so prikrajšani pri uživanju 
temeljnih pravic; poziva nacionalne, 
evropske in mednarodne institucije, naj 
upoštevajo, da ima huda revščina več 
razsežnosti in vpliva na vsa področja 
človeškega življenja;

4. vztraja, da vsi ti negativni elementi 
ovirajo tiste, ki so prikrajšani pri uživanju 
temeljnih pravic; poziva nacionalne, 
evropske in mednarodne institucije, naj 
upoštevajo, da ima huda revščina več 
razsežnosti in vpliva na vsa področja 
človeškega življenja, zlasti na raziskave 
vzročne povezave med nasiljem v razmerju 
in dolgotrajno revščino;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. vztraja, da vsi ti negativni elementi 
ovirajo tiste, ki so prikrajšani pri uživanju 
temeljnih pravic; poziva nacionalne, 
evropske in mednarodne institucije, naj 
upoštevajo, da ima huda revščina več 
razsežnosti in vpliva na vsa področja 
človeškega življenja;

4. vztraja, da vsi ti negativni elementi 
ovirajo tiste, ki so prikrajšani pri uživanju 
temeljnih pravic; poziva nacionalne, 
evropske in mednarodne institucije, naj 
upoštevajo, da imata revščina in socialna 
izključenost več razsežnosti in vplivata na 
vsa področja človeškega življenja;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi spomniti, da najbolj revni pogosto 
navajajo, da s stabilno in plačano 
zaposlitvijo lahko spet najdejo ponos, 
dostojanstvo, lastno vrednost v odnosu do 
svojih otrok in družine; ; zato poziva, naj 
bo v postopku poklicnega vključevanja 
predvideno spremljanje šibkejših 
posameznikov in delavcev, s čimer bi 
omogočili resnično inkluzivno družbo, 
spoštljivo do svojih najrevnejših 
državljanov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 38
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi spomniti, da najbolj revni pogosto 
navajajo, da s stabilno in plačano 
zaposlitvijo lahko spet najdejo ponos, 
dostojanstvo, lastno vrednost v odnosu do 
svojih otrok in družine; zato poziva, naj bo 
v postopku poklicnega vključevanja 
predvideno spremljanje šibkejših 
posameznikov in delavcev, s čimer bi 
omogočili resnično inkluzivno družbo, 
spoštljivo do svojih najrevnejših 
državljanov;

5. želi spomniti, da najbolj revni pogosto 
navajajo, da lahko z zagotovljenim 
dohodkom, vrednega človekovega 
dostojanstva, ali s stabilno in plačano 
zaposlitvijo spet najdejo ponos, 
dostojanstvo, lastno vrednost v odnosu do 
svojih otrok in družine, pri čemer ima 
veliko vlogo tudi odprava razlike v plačah 
med moškimi in ženskami; zato poziva, naj 
bo v postopku poklicnega vključevanja 
predvideno spremljanje šibkejših 
posameznikov in delavcev, s čimer bi 
omogočili resnično inkluzivno družbo, 
spoštljivo do svojih najrevnejših 
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državljanov;

Or. nl

Predlog spremembe 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je 20 milijonov ljudi, 
zlasti žensk, v EU prizadela revščina 
zaposlenih, kar pomeni, da 6 % skupnega 
prebivalstva in 36 % delovnega 
prebivalstva ogroža revščina zaposlenih; 
poziva države članice, naj sprejmejo 
predpise o minimalni plači kot sestavni 
del aktivne udeležbe;

Or. en

Predlog spremembe 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. navaja, da so ustrezni sistemi 
minimalnega dohodka temeljni predpogoj 
za EU, ki temelji na socialni pravičnosti 
in enakih možnostih za vse; poziva države 
članice, naj zagotovijo ustrezen dohodek 
za obdobja brez zaposlitve ali med 
zaposlitvami s posebnim poudarkom na 
skupinah žensk, ki imajo dodatne 
odgovornosti;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Evropsko unijo, države članice 
in združenja organizirane civilne družbe, 
naj poskrbijo, da na srečanjih na 
različnih ravneh neko skupino, regijo ali 
državo ne zastopajo vedno isti otroci; 
poziva zadevne akterje na vseh ravneh 
odločanja, naj poiščejo način, kako 
omogočiti izražanje najbolj izključenim 
otrokom, tako da z njimi vzpostavijo 
dolgoročne projekte z zadostnimi 
finančnimi in človeškimi viri; poziva 
zadevne akterje, naj dajo prednost 
projektom, ki omogočajo srečanja med 
otroki iz različnih socialnih sredin in 
kultur, in poudarja večdisciplinarnost 
projektov, ki omogočajo umetniško 
izražanje in spodbujajo razvijanje 
mišljenja otrok ter jim dajejo besedo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 42
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Evropsko unijo, države članice in 
združenja organizirane civilne družbe, naj 
poskrbijo, da na srečanjih na različnih 
ravneh neko skupino, regijo ali državo ne 
zastopajo vedno isti otroci; poziva zadevne 
akterje na vseh ravneh odločanja, naj 
poiščejo način, kako omogočiti izražanje 
najbolj izključenim otrokom, tako da z 
njimi vzpostavijo dolgoročne projekte z 

6. poziva Evropsko unijo, države članice in 
združenja organizirane civilne družbe ter 
lokalne organizacije/organizacije za 
samopomoč, ki so jih ustanovili ljudje z 
izkušnjami z revščino, naj poskrbijo, da 
ima vedno več otrok iz različnih kultur in 
družbenega okolja priložnost, da na 
srečanjih na različnih ravneh zastopajo 
svojo regijo ali državo; poziva EU in 
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zadostnimi finančnimi in človeškimi viri; 
poziva zadevne akterje, naj dajo prednost 
projektom, ki omogočajo srečanja med 
otroki iz različnih socialnih sredin in 
kultur, in poudarja večdisciplinarnost 
projektov, ki omogočajo umetniško 
izražanje in spodbujajo razvijanje 
mišljenja otrok ter jim dajejo besedo;

države članice, naj priznajo nacionalne 
mreže in organizacije za boj proti revščini, 
kot je Evropska mreža za boj proti 
revščini, kot organizacije civilne družbe 
ter jih sistematično podprejo; poziva EU 
in države članice, naj zagotovijo 
vključevanje teh lokalnih organizacij v 
svojo politiko na vseh ravneh odločanja, 
naj zagotovijo vsa sredstva, ki omogočajo
izražanje najbolj izključenim otrokom, tako 
da z njimi vzpostavijo dolgoročne projekte 
z zadostnimi finančnimi in človeškimi viri; 
poziva vse zadevne akterje, naj dajo 
prednost projektom, ki omogočajo srečanja 
med otroki iz različnih socialnih sredin in 
kultur, in poudarja večdisciplinarnost 
projektov, ki omogočajo umetniško 
izražanje in otrokom zagotavljajo možnost 
izražanja lastnih idej o mogočih rešitvah 
in njihovega posredovanja drugim 
(enakovredna izmenjava);

Or. nl

Predlog spremembe 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
razvijejo odprto metodo usklajevanja na 
področju storitev oskrbe, da se oblikujejo 
priporočila o tem, kako izpolniti potrebo 
po zagotovitvi storitev oskrbe v Evropi (tj. 
z organizacijo in financiranjem oskrbe 
otrok in drugih vzdrževanih oseb), 
vključno z določanjem posebnih ciljev in 
kazalnikov, da se do leta 2015 v EU 
zagotovita otroško varstvo za 90 % otrok 
od rojstva do šoloobvezne starosti in 
zadostna raven oskrbe za druge 
vzdrževane osebe; poudarja, da morajo 
vse storitve izpolnjevati merila cenovne 
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dostopnosti, razpoložljivosti in dobre 
kakovosti, da vzgajanje otrok in skrb za 
vzdrževane osebe ne bosta več pomenila 
„tveganja revščine“, zlasti za ženske;

Or. en

Predlog spremembe 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. spodbuja brezplačno in svobodno 
udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in vseživljenjskemu učenju ter 
izobraževanju o dobrem upravljanju 
finančnih sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja potrebo po spodbujanju 
razredov z učenci obeh spolov ali po spolu 
mešanega deleža vpisov na univerze ter 
zagotavljanju večjega obsega kulturnih ali 
izobraževalnih potovanj in izmenjav, da se 
revnim zagotovi možnost popolne 
udeležbe v družbi znanja in kulturnem 
življenju;

Or. fr
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Predlog spremembe 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. spodbuja uporabo odprte metode 
usklajevanja med državami članicami in 
na vseh drugih ravneh upravljanja;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da imajo vsi otroci, zlasti revni, možnost 
udeležbe v družbenem, rekreacijskem, 
športnem in kulturnem življenju; 

Or. en

Predlog spremembe 48
Mary Honeyball

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva evropske institucije in države 
članice, naj priznajo, da obstaja za 
samohranilce večje tveganje revščine, in 
zagotovijo ustrezno oskrbo za tovrstne 
družine; 

Or. en
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Predlog spremembe 49
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da je tveganje revščine večje za 
ženske kot moške, zlasti v starosti, saj 
sistemi socialne zaščite pogosto temeljijo 
na načelu stalne plačane zaposlitve; 
poziva k pravici posameznika do 
ustreznega minimalnega dohodka, ki ne 
temelji na prispevkih iz zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poudarja, da je delež zaposlitev s 
krajšim delovnim časom v EU 31-odstotni 
pri ženskah in 7,4-odstotni pri moških; 
poudarja, da je zaposlitev s krajšim 
delovnim časom za ženske pogosto le 
nepomembno ali postransko delo s 
krajšim delovnim časom z majhnim 
plačilom in nezadostno socialno zaščito; 
poudarja, da zato za ženske obstaja večje 
tveganje revščine, zlasti v starosti, ker 
pokojnine pri zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom pogosto ne zadostujejo za 
samostojno življenje;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomembnost poudarjanja 
ponovne združitve otrok z ulice, otrok, 
žrtev trgovine, in mladoletnikov brez 
spremstva z njihovimi družinami; 
poudarja, da morajo ponovno združitev 
spremljati posebni ukrepi ponovnega 
vključevanja v družbo otrok v socialno-
ekonomskih razmerah, ki so jih prisilile v 
dejavnosti nezakonitega ustvarjanja 
dohodka, ki škodujejo njihovemu 
telesnemu in moralnemu razvoju, npr. 
prostitucija in prekupčevanje z mamili;

Or. en

Predlog spremembe 52
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. spodbuja Eurostat, naj vzpostavi 
povezavo z nizom kazalnikom, ki se 
razvija za spremljanje učinka dejavnosti 
EU na pravice in blaginjo otrok, ki jih je 
naročila Agencija EU za temeljne pravice;
poudarja potrebo, da si Komisija, 
Agencija za temeljne pravice in države 
članice v sodelovanju z ustreznimi 
agencijami ZN, mednarodnimi 
organizacijami in raziskovalnimi središči 
prizadevajo za izboljšanje zbiranja 
primerljivih statističnih podatkov v zvezi s 
položajem otrok v EU1; poziva države 

                                               
1 2007/2093(INI).
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članice, naj sprejmejo vse potrebne 
ukrepe, da se upoštevajo priporočila iz 
poročila odbora za socialno zaščito o 
revščini in blaginji otrok v Evropi, 
sprejetem 17. januarja 2008, ki poudarja, 
da morajo države članice preučiti različne 
vire podatkov o otrocih v ranljivem 
položaju, ki so na voljo na nacionalni in 
podnacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 53
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. spodbuja države članice, naj 
upoštevajo, da začaran krog skrajne 
revščine, ranljivosti, diskriminacije in 
socialne izključenosti ogroža otroke, zlasti 
otroke z ulice, ter da so za obravnavanje 
raznolikih pomanjkljivosti potrebni 
diferencirani in individualizirani ukrepi; 
poziva države članice, naj potrdijo 
evropsko skupno prizadevanje za odpravo 
trgovanja z otroki in prostitucije, 
zasvojenosti otrok od drog, nasilja proti 
otrokom in mladoletniškega 
prestopništva;

Or. en

Predlog spremembe 54
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. opozarja na vrednost, ki jo imata 
kakovostno izobraževanje in poklicno 
usposabljanje, ki mladim zagotavljata 
„dobro zaposlitev“, za čustveni, socialni, 
fizični ali kognitivni razvoj ter odpravo 
medgeneracijskega dedovanja revščine; 
poziva države članice, naj zagotovijo 
razpoložljivost teh storitev in njihovo 
učinkovito izvajanje za najbolj obrobne 
skupine otrok in mladih ne glede na raso, 
narodnost, razred, spol, starost ali 
invalidnost; poziva k ciljno usmerjenim 
izobraževalnim storitvam, vključno z 
neformalnim izobraževanjem, kot 
začasnim in nediskriminatornim 
ukrepom, da se zagotovi pomoč tistim 
otrokom, ki nimajo dostopa do rednega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. poziva EU, države članice in 
organizirana združenja civilne družbe, naj 
zagotovijo stalno organiziranost 
sodelovanja otrok v skladu s temeljnimi 
načeli varnega in pomembnega 
sodelovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. opozarja, da skrajna revščina in 
marginalizacija resno vplivata na razvoj 
otrok z ulice, povzročata njihovo posebno 
izpostavljenost fizični, duševni in spolni 
zlorabi, ovirata dostop do kakovostnih 
storitev ter jih prisilita v nezakonite 
dejavnosti, ki jih postavijo na rob družbe 
in ovirajo njihove možnosti dostopa na trg 
dela; poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne in usmerjene ukrepe za 
obravnavanje posebnih potreb otrok z 
ulice in boljše usklajevanje dejavnosti 
osrednjih, regionalnih in lokalnih 
organov, da se odpravi neučinkovitost 
običajnih intervencijskih metod, s 
katerimi se te potrebe obravnavajo; 
poudarja rastočo evropsko razsežnost 
pojava otrok z ulice in poziva k skupnemu 
usklajenemu ukrepu za obravnavanje 
ključnih vzrokov skrajne marginalizacije 
in revščine otrok z ulice in njihovih 
družin, kar izboljšuje njihov dostop do 
kakovostnih storitev in omogoča boj proti 
organiziranemu kriminalu; poziva Svet, 
naj sprejme vseevropsko zavezo na 
podlagi resolucije Evropskega parlamenta 
z dne 16. januarja 2008 z naslovom 
Strategiji EU o otrokovih pravicah 
naproti1, da se do leta 2015 odpravi pojav 
otrok z ulice;

Or. en

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0012.
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