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Ändringsförslag 1
Christa Prets

Förslag till yttrande
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande “Mot en EU-strategi för 
barnets rättigheter” (KOM(2006)0367) 
och parlamentets resolution av den 
16 januari 20081 om denna fråga, särskilt 
punkterna 94–117,

Or. en

Ändringsförslag 2
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention om 
avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor från 1979,

Or. nl

Ändringsförslag 3
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Beaktandeled 3b (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s 
                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0012.
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millennieutvecklingsmål från 2000, 
särskilt målen att utrota extrem fattigdom 
och hunger (första målet), uppnå allmän 
grundskoleutbildning (andra målet),
främja jämställdhet mellan könen (tredje 
målet) samt främja miljöskydd (sjunde 
målet,

Or. nl

Ändringsförslag 4
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Skäl A (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. De fortsatta löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män gör det svårare för 
kvinnor att ta sig ur fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Skäl A (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. Vid Europeiska rådets möte i Lissabon 
2000 beslutade man att barnfattigdomen i 
Europa skulle vara utrotad 2010. 

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

Förslag till yttrande
Skäl B (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. Vid Europeiska rådets möte i Nice 
2000 uppmanades medlemsstaterna att 
följa upp 1992 års rekommendation om 
minimigarantier för resurser som ska 
garanteras genom systemen för socialt 
skydd.

Or. en

Ändringsförslag 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Skäl C (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Arbetslösa ensamstående föräldrar 
(oftast kvinnor), ensamstående äldre 
personer (återigen främst kvinnor) samt 
familjer med stor försörjningsbörda löper 
en betydligt större risk att hamna i 
fattigdom i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Skäl D (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Utan sociala transfereringar skulle 
antalet personer i EU, särskilt kvinnor, i 
riskzonen för fattigdom öka från 16 % till 



PE407.714v01-00 6/32 AM\726647SV.doc

SV

40 % eller 25 %, exklusive 
pensionsutbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Skäl E (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

E. Kvinnors yrkeskarriärer, som är 
kortare, långsammare och sämre betalda, 
inverkar också på risken för fattigdom, 
särskilt för kvinnor över 65 år (21 %, dvs. 
5 procentenheter mer än för män).

Or. en

Ändringsförslag 10
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europaparlamentet uppmärksammar 
att fattigdom och ojämlikhet påverkar 
kvinnor på ett oproportionerligt sätt och 
att medelinkomsten för kvinnor bara är 
55 % av männens. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem 
fattigdom och som inte blandar ihop 
politiken för jämställdhet med politiken 
för att bekämpa diskriminering och för ett 
aktivt deltagande, och som tydligt främjar 
varje mål i sig, särskilt ett nära samarbete 
med de fattigaste familjerna och 
individerna.

1. Europaparlamentet kräver en mer 
övergripande politisk och institutionell 
strategi i kampen mot extrem fattigdom 
och social utestängning. Parlamentet 
betonar att genusskillnader i ekonomisk 
maktfördelning är en bidragande orsak 
till kvinnors fattigdom, och att lika 
rättigheter och kvinnors egenmakt är 
avgörande för att utrota fattigdom. 
Parlamentet understryker att jämställdhet 
och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv måste framställas 
som en övergripande fråga i EU:s strategi 
för att motverka fattigdom och social 
utestängning. 

Or. en

Ändringsförslag 12
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem fattigdom 
och som inte blandar ihop politiken för 
jämställdhet med politiken för att bekämpa 
diskriminering och för ett aktivt 
deltagande, och som tydligt främjar varje 
mål i sig, särskilt ett nära samarbete med 
de fattigaste familjerna och individerna.

1. Europaparlamentet kräver en politisk och 
institutionell strategi som är mer pragmatisk 
i kampen mot extrem fattigdom och som 
inte blandar ihop politiken för jämställdhet 
med politiken för att bekämpa 
diskriminering och för ett aktivt deltagande, 
och som tydligt främjar varje mål i sig, 
särskilt ett nära samarbete med de fattigaste 
familjerna och särskilt med ensamstående 
föräldrar, eftersom fattigdom är mer än 
brist på pengar och eftersom social 
utestängning också kan bero på stereotypa 
könsroller, kulturella traditioner och
institutionell diskriminering.

Or. nl
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Ändringsförslag 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem
fattigdom och som inte blandar ihop 
politiken för jämställdhet med politiken 
för att bekämpa diskriminering och för ett 
aktivt deltagande, och som tydligt främjar 
varje mål i sig, särskilt ett nära samarbete 
med de fattigaste familjerna och 
individerna.

1. Europaparlamentet kräver en politik som 
motverkar fattigdom och främjar ett aktivt 
deltagande, och som tydligt främjar varje 
mål i sig.

Or. en

Ändringsförslag 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem fattigdom 
och som inte blandar ihop politiken för 
jämställdhet med politiken för att bekämpa 
diskriminering och för ett aktivt 
deltagande, och som tydligt främjar varje 
mål i sig, särskilt ett nära samarbete med 
de fattigaste familjerna och individerna.

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem fattigdom 
och integrerar jämställdhetspolitiken, 
politiken för att bekämpa diskriminering 
och social utestängning och för ett aktivt 
deltagande samt tydligt främjar varje mål i 
sig, särskilt ett nära samarbete med 
familjerna, kvinnoorganisationerna och de 
fattigaste individerna.

Or. es
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Ändringsförslag 15
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem fattigdom 
och som inte blandar ihop politiken för 
jämställdhet med politiken för att bekämpa 
diskriminering och för ett aktivt 
deltagande, och som tydligt främjar varje 
mål i sig, särskilt ett nära samarbete med 
de fattigaste familjerna och individerna.

1. Europaparlamentet kräver en politisk 
och institutionell strategi som är mer 
pragmatisk i kampen mot extrem fattigdom 
och som inte blandar ihop politiken för 
jämställdhet med politiken för att bekämpa 
diskriminering och för ett aktivt 
deltagande, och som tydligt främjar varje 
mål i sig.

Or. en

Ändringsförslag 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet påminner om att 
kvinnor löper större risk att hamna i 
extrem fattigdom än män.

Or. es

Ändringsförslag 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet framhåller att den 
ihållande trenden mot en feminisering av 
fattigdomen i dagens europeiska 
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samhällen visar att de nuvarande 
systemen för socialt skydd och EU:s olika 
strategier på det sociala och ekonomiska 
området samt på sysselsättningsområdet 
inte är anpassade till kvinnors behov och 
skillnaderna i kvinnors arbete. Vidare 
understryker parlamentet att kvinnors 
fattigdom och sociala utestängning i 
Europa kräver specifika, flera och 
genusanpassade åtgärder. 

Or. en

Ändringsförslag 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet förordar den 
öppna samordningsmetoden för socialt 
skydd och social integration.  Parlamentet 
uppmanar kommissionen, kommittén för 
socialt skydd samt medlemsstaterna att 
fastställa särskilda jämställdhetsmål för 
att motverka fattigdom och social 
utestängning, inklusive en uppsättning 
politiska åtgärder för att stödja de grupper 
av kvinnor som löper större risk att 
drabbas av fattigdom och social 
utestängning, såsom icke traditionella 
familjer och ensamstående föräldrar, 
invandrarkvinnor, kvinnor som tillhör 
etniska minoriteter, äldre kvinnor och 
kvinnor med funktionshinder.

Or. en



AM\726647SV.doc 11/32 PE407.714v01-00

SV

Ändringsförslag 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
genomföra en särskild analys och reform 
av de sociala trygghetssystemen och att 
utveckla EU-riktlinjer för att reformera de 
sociala trygghetssystemen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, däribland en 
individualisering av rätten till 
socialförsäkring genom att anpassa den 
sociala tryggheten och socialtjänsterna till 
de förändrade familjestrukturerna och se 
till att de sociala trygghetssystemen på ett 
bättre sätt kommer åt kvinnors utsatta 
situation och tillgodoser de mest sårbara 
kvinnornas behov.

Or. en

Ändringsförslag 20
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta effektiva 
åtgärder för att uppnå Barcelonamålen 
om barnomsorg.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta åtgärder för att 
hjälpa medlemsstaterna att effektivt 
genomföra principen om lika lön för 
arbete av lika värde. 

Or. en

Ändringsförslag 22
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj.  Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns 
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska 
förutsättningar. Parlamentet kräver 
därför att familjer som lever i extrem 
fattigdom ska få stöd i sin dagliga strävan 
i egenskap av familj. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att se till att 
omplaceringen av barn på grund av 
socioekonomiska orsaker upphör och att 
föräldrar ges långsiktigt stöd för att även 
under svåra förhållanden med extrem 
fattigdom ta sitt ansvar som förälder.

2. Europaparlamentet understryker vikten 
av en helhetsbaserad syn på barns välfärd 
inriktad på barnets rättigheter inom 
ramen för konventionen om barnets 
rättigheter med syftet att garantera 
tillräckliga inkomster för familjer, 
lämpliga bostäder för barn och familjer, 
ensamstående föräldrar eller barn i 
invandrarfamiljer. Parlamentet stödjer 
kommissionens syn på att fokus måste 
ligga dels på de olika moderna 
familjestrukturerna, dels på barnens 
rättigheter för att bäst motverka fattigdom 
bland barn. Parlamentet efterlyser en 
övergripande familjepolitik, utöver aktiv 
integration, som ser till alla aspekter av 
barns och familjers välbefinnande och 
utrotar barnfattigdom och social 
utestängning i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Mary Honeyball

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj.  Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns 
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer 
som lever i extrem fattigdom ska få stöd i 
sin dagliga strävan i egenskap av familj. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att se till att omplaceringen av barn på 
grund av socioekonomiska orsaker 
upphör och att föräldrar ges långsiktigt 
stöd för att även under svåra förhållanden 
med extrem fattigdom ta sitt ansvar som 
förälder.

2. Europaparlamentet understryker att alla 
barn har rätt att få leva i en trygg och 
kärleksfull miljö, oavsett barnets ålder och 
socioekonomiska förutsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 24
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj.  Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns 
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin 
dagliga strävan i egenskap av familj. 

2. Europaparlamentet understryker att en 
viktig rätt för barnet är att få leva med sina 
föräldrar. Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns 
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd.
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Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att se till att omplaceringen av barn på 
grund av socioekonomiska orsaker 
upphör och att föräldrar ges långsiktigt 
stöd för att även under svåra förhållanden 
med extrem fattigdom ta sitt ansvar som 
förälder.

Or. en

Ändringsförslag 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj. Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin 
dagliga strävan i egenskap av familj. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
se till att omplaceringen av barn på grund 
av socioekonomiska orsaker upphör och att 
föräldrar ges långsiktigt stöd för att även 
under svåra förhållanden med extrem 
fattigdom ta sitt ansvar som förälder.

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj. Det är viktigt att betona familjernas 
betydelse för barnens utveckling, oavsett 
barnets ålder och familjens 
socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin 
dagliga strävan i egenskap av familj. 

Or. es

Ändringsförslag 26
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj.  Det är viktigt att betona faderns 
och moderns betydelse för ett barns 
utveckling, oavsett barnets ålder och 
familjens socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin 
dagliga strävan i egenskap av familj. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
se till att omplaceringen av barn på grund 
av socioekonomiska orsaker upphör och att 
föräldrar ges långsiktigt stöd för att även 
under svåra förhållanden med extrem
fattigdom ta sitt ansvar som förälder.

2. Europaparlamentet understryker att 
barnets främsta rätt är att få leva med sin 
familj. Det är viktigt att betona faderns och 
moderns betydelse för ett barns utveckling, 
oavsett barnets ålder och familjens 
socioekonomiska förutsättningar. 
Parlamentet kräver därför att familjer som 
lever i extrem fattigdom ska få stöd i sin 
dagliga strävan i egenskap av familj. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
se till att omplaceringen av barn på grund av 
socioekonomiska orsaker upphör och att 
föräldrar ges långsiktigt stöd för att även 
under svåra förhållanden med extrem 
fattigdom ta sitt ansvar som förälder, 
eftersom man genom att främja 
mödrars/kvinnors egenmakt också främjar 
barnen/familjerna.

Or. nl

Ändringsförslag 27
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla en särskild 
politik för gatubarn, framför allt i fråga 
om deras speciella behov på 
utbildningsområdet och inom social 
kompetens.

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det 
naturliga bandet mellan generationer, är 
det bästa skyddet mot extrem fattigdom 
och social utestängning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Mary Honeyball

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det 
naturliga bandet mellan generationer, är 
det bästa skyddet mot extrem fattigdom 

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
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och social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det 
naturliga bandet mellan generationer, är det 
bästa skyddet mot extrem fattigdom och 
social utestängning.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för att 
mäta politikens framsteg i nära samarbete 
med de organisationer som är vana att 
bekämpa extrem fattigdom, och särskilt med 
de fattigaste själva, t.ex. Europeiska 
nätverket mot fattigdom som har 
erfarenhet av att arbeta med, för och 
genom människor med erfarenhet av 
fattigdom, på det sätt som görs i program 
där det sker ”en samverkan med de 
sakkunniga”. Parlamentet uppmanar även 
Eurostat och forskarna vid universiteten att 
tillsammans med ovan nämnda 
organisationer utföra studier för att
fastställa om familjen, det naturliga bandet 
mellan generationer, är det bästa skyddet 
mot extrem fattigdom och social 
utestängning. Parlamentet anser att 
utarbetandet av indikatorer bör grundas på 
könsuppdelade uppgifter och att de 
lösningar som de fattigaste/gräsrötterna 
själva har utvecklat (genom ”livets hårda 
skola”) bör vara utgångspunkten. 

Or. nl

Ändringsförslag 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det 
naturliga bandet mellan generationer, är 
det bästa skyddet mot extrem fattigdom 
och social utestängning.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 

Or. en

Ändringsförslag 32
Gabriela Creţu

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det 
naturliga bandet mellan generationer, är 
det bästa skyddet mot extrem fattigdom 
och social utestängning.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”.  

Or. en
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Ändringsförslag 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med de fattigaste själva på det sätt 
som görs i program där det sker ”en 
samverkan med de sakkunniga”. 
Parlamentet uppmanar även Eurostat och 
forskarna vid universiteten att utföra 
studier för att visa att familjen, det
naturliga bandet mellan generationer, är 
det bästa skyddet mot extrem fattigdom 
och social utestängning.

3. Europaparlamentet uppmanar ännu en 
gång Eurostat att utveckla indikatorer för 
att mäta politikens framsteg i nära 
samarbete med de organisationer som är 
vana att bekämpa extrem fattigdom, och 
särskilt med kvinnoorganisationerna och 
de fattigaste själva på det sätt som görs i 
program där det sker ”en samverkan med 
de sakkunniga”. Parlamentet uppmanar 
även Eurostat och forskarna vid 
universiteten att utföra studier för att visa 
att familjerna, de naturliga banden mellan 
generationerna, är det bästa skyddet mot 
extrem fattigdom och social utestängning.

Or. es

Ändringsförslag 34
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet anser att en 
förutsättning för att alla former av 
diskriminering och våld ska utrotas är att  
ett jämställdhetsperspektiv utvecklas på 
alla politikområden som gäller flickor. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att genomföra systematiska bedömningar 
om hur fattigdom och social utestängning 
påverkar flickor och att utarbeta särskilda 
åtgärder för att ta itu med denna fråga 
inom ramen för Europas och FN:s politik, 
instrument och mekanismer som gäller 
barns rättigheter. Parlamentet lyfter fram 
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behovet av att hantera de olika sätt på 
vilka flickor och pojkar upplever 
fattigdom och social utestängning tidigt i 
livet så att en integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv i barnens 
rättigheter får positiva effekter senare i 
livet. 

Or. en

Ändringsförslag 35
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet hävdar att alla dessa 
svårigheter hindrar de utsatta från att utöva 
sina grundläggande rättigheter. Parlamentet 
uppmanar de nationella, europeiska och 
internationella institutionerna att beakta 
den extrema fattigdomens många sidor som 
berör alla aspekter av en människas liv.

4. Europaparlamentet hävdar att alla dessa 
svårigheter hindrar de utsatta från att utöva 
sina grundläggande rättigheter. Parlamentet 
uppmanar de nationella, europeiska och 
internationella institutionerna att beakta den 
extrema fattigdomens många sidor som 
berör alla aspekter av en människas liv, och 
att särskilt studera orsakssambanden 
mellan våld inom förhållanden i hemmet 
och långtidsfattigdom. 

Or. nl

Ändringsförslag 36
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet hävdar att alla dessa 
svårigheter hindrar de utsatta från att utöva 
sina grundläggande rättigheter. Parlamentet 
uppmanar de nationella, europeiska och 
internationella institutionerna att beakta 

4. Europaparlamentet hävdar att alla dessa 
svårigheter hindrar de utsatta från att utöva 
sina grundläggande rättigheter. Parlamentet 
uppmanar de nationella, europeiska och 
internationella institutionerna att beakta 
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den extrema fattigdomens många sidor 
som berör alla aspekter av en människas 
liv.

fattigdomens och den sociala 
utestängningens många sidor som berör 
alla aspekter av en människas liv.

Or. en

Ändringsförslag 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att de 
fattigaste ofta själva anser att en fast 
avlönad anställning skulle ge dem tillbaka 
stoltheten, värdigheten och självkänslan 
inför deras barn och familjer. 
Parlamentet kräver därför att de svagaste 
och mest utsatta arbetarna ska få stöd och 
vägledning i samband med integrationen i 
arbetslivet för att kunna tas upp i ett öppet 
samhälle som respekterar sina fattigaste 
invånare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att de 
fattigaste ofta själva anser att en fast 
avlönad anställning skulle ge dem tillbaka 
stoltheten, värdigheten och självkänslan 
inför deras barn och familjer. Parlamentet 
kräver därför att de svagaste och mest 
utsatta arbetarna ska få stöd och 
vägledning i samband med integrationen i 

5. Europaparlamentet påminner om att de 
fattigaste ofta själva anser att en 
människovärdig inkomsttrygghet eller en 
fast avlönad anställning skulle ge dem 
tillbaka stoltheten, värdigheten och 
självkänslan inför deras barn och familjer, 
samt att en annan viktig åtgärd i detta 
sammanhang är att avskaffa löneklyftorna 
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arbetslivet för att kunna tas upp i ett öppet 
samhälle som respekterar sina fattigaste 
invånare.

mellan kvinnor och män. Parlamentet 
kräver därför att de svagaste och mest utsatta 
arbetarna ska få stöd och vägledning i 
samband med integrationen i arbetslivet för 
att kunna tas upp i ett öppet samhälle som 
respekterar sina fattigaste invånare. 

Or. nl

Ändringsförslag 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet framhåller att i 
Europa är 20 miljoner människor, främst 
kvinnor, arbetande fattiga, dvs. 6 % av 
den totala befolkningen, och 36 % av den 
arbetande befolkningen löper risk att 
drabbas av fattigdom. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att enas om 
ett system med minimilöner som en del av 
aktiv integration. 

Or. en

Ändringsförslag 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 5b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet konstaterar att 
tillräckliga system för minimiinkomster är 
en förutsättning för ett EU baserat på 
social rättvisa och lika möjligheter för 
alla. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att garantera en 
tillräcklig minimiinkomst för perioder av 
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arbetslöshet eller mellan anställningar 
och att särskilt uppmärksamma de 
grupper av kvinnor som har extra stort 
ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 41
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska unionen, medlemsstaterna 
och de civila organisationerna att se till 
att de barn som, i kontakter på olika 
nivåer, utses att företräda en grupp, en 
region eller ett land inte alltid är de 
samma. Parlamentet uppmanar berörda 
organ på alla beslutsnivåer att hitta olika 
sätt för att de mest marginaliserade 
barnen ska få komma till tals genom att 
tillsammans med dessa genomföra 
långsiktiga projekt som har tillräckliga 
ekonomiska och mänskliga resurser. 
Parlamentet uppmanar berörda organ att 
främja projekt som låter barn komma i 
kontakt med andra sociala miljöer och 
andra kulturer, där den tvärvetenskapliga 
aspekten framhålls och utrymme ges till 
konstnärligt skapande, tankeutveckling 
och barns yttranderätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 42
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska unionen, medlemsstaterna och 
de civila organisationerna att se till att de 
barn som, i kontakter på olika nivåer, utses 
att företräda en grupp, en region eller ett 
land inte alltid är de samma. Parlamentet 
uppmanar berörda organ på alla 
beslutsnivåer att hitta olika sätt för att de 
mest marginaliserade barnen ska få komma 
till tals genom att tillsammans med dessa 
genomföra långsiktiga projekt som har 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser. Parlamentet uppmanar berörda 
organ att främja projekt som låter barn 
komma i kontakt med andra sociala miljöer 
och andra kulturer, där den 
tvärvetenskapliga aspekten framhålls och 
utrymme ges till konstnärligt skapande, 
tankeutveckling och barns yttranderätt.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska 
unionen, medlemsstaterna och de civila 
organisationerna såväl som 
gräsrots /självhjälpsorganisationer som
bildats av människor med erfarenhet av 
fattigdom att se till att alltfler barn från 
olika kulturer och sociala miljöer får 
möjlighet att i kontakter på olika nivåer, 
företräda sin region eller land.  Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att i 
detta syfte erkänna de nationella nätverken 
mot fattigdom (t.ex. EAPN) som 
organisationer i det civila samhället och att 
ge dem strukturellt stöd. Parlamentet 
uppmanar EU och medlemsstaterna att se 
till att dessa gräsrotsorganisationer
integreras i deras politik och att medel 
frigörs på alla beslutsnivåer för att de mest 
marginaliserade barnen ska få komma till 
tals genom att tillsammans med dessa 
genomföra långsiktiga projekt som har 
tillräckliga ekonomiska och mänskliga 
resurser.  Parlamentet uppmanar berörda 
organ att främja projekt som låter barn 
komma i kontakt med andra sociala miljöer 
och andra kulturer, där den 
tvärvetenskapliga aspekten framhålls och 
utrymme ges till konstnärligt skapande och 
till projekt där barn får möjlighet att föra 
fram sina egna idéer till lösningar och att 
vidareförmedla dessa till andra. 

Or. nl

Ändringsförslag 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla en öppen samordningsmetod på 
vård- och omsorgsområdet för att utarbeta 
rekommendationer för hur man kan möta 
behoven av vård och omsorg i Europa 
(dvs. organisera och finansiera 
barnomsorg och vård av andra anhöriga), 
samt att fastställa mål och indikatorer för 
att garantera barnomsorg för 90 % av 
barnen i EU, från födseln till den 
obligatoriska skolåldern, och tillräcklig 
vård för andra anhöriga före 2015. 
Parlamentet understryker att vård och 
omsorg måste uppfylla kraven på rimligt 
pris, tillgänglighet och hög kvalitet så att 
framför allt kvinnor inte längre ska 
behöva hamna i fattigdom på grund av att 
de tar hand om barn eller anhöriga.  

Or. en

Ändringsförslag 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmuntrar ett 
fritt och obehindrat deltagande i 
utbildning, yrkesutbildning och livslångt 
lärande samt i utbildning om hur man 
hanterar sin ekonomi.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet understryker 
behovet att främja könsblandade klasser 
eller jämn könsfördelning i universitetens 
intagningskvoter och att öka 
möjligheterna till kulturella resor och 
utbyten för att de fattiga ska få chans att 
delta fullt ut i kunskapssamhället och det 
kulturella livet.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmuntrar 
användningen av den öppna 
samordningsmetoden mellan 
medlemsstaterna och på alla andra 
förvaltningsnivåer.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Mary Honeyball

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstater att se till att alla barn, och 
särskilt de som lever i fattigdom, ska ha 
möjlighet att delta i det sociala och 
kulturella livet, i nöjen och idrott. 
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Or. en

Ändringsförslag 48
Mary Honeyball

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmanar de 
europeiska institutionerna och 
medlemsstaterna att erkänna att 
ensamstående föräldrar löper större risk 
att drabbas av fattigdom och att ge dessa 
familjer särskilt stöd.  

Or. en

Ändringsförslag 49
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet anser att risken 
att drabbas av fattigdom är större för 
kvinnor än för män, särskilt bland äldre, 
eftersom de sociala trygghetssystemen 
ofta grundas på principen om 
kontinuerligt avlönat arbete. Parlamentet 
efterlyser en individualiserad rätt till 
minimiinkomst, som inte är beroende av 
anställningsrelaterade bidrag.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Ilda Figueiredo

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet betonar att 
andelen deltidsarbete i EU är 31 % för 
kvinnor och 7,4 % för män. Parlamentet 
understryker att deltidsarbete för kvinnor 
ofta innebär obetydligt och marginellt 
deltidsarbete med låg lön och otillräckligt 
socialt skydd. Parlamentet påpekar att 
kvinnor därför löper större risk att 
drabbas av fattigdom, särskilt äldre 
kvinnor, eftersom man ofta inte kan leva 
ett oberoende liv på den pension som man 
tjänat in på deltidsarbete.

Or. en

Ändringsförslag 51
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att hjälpa gatubarn, barn som utsatts för 
handel och underåriga utan medföljande 
vuxen att återförenas med sina familjer, 
och att i varje enskilt fall se till barnets 
bästa. Parlamentet betonar att 
återföreningen bör åtföljas av särskilda 
åtgärder för social återintegrering i de fall 
där den socioekonomiska situationen har 
fått barnet att dras in i olaglig 
inkomstbringande verksamhet som skadar 
barnets fysiska och moraliska utveckling, 
såsom prostitution och narkotikahandel.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet uppmuntrar
Eurostat att etablera en koppling med den 
uppsättning indikatorer som utvecklas på 
beställning av EU:s byrå för de 
grundläggande rättigheterna för att 
övervaka EU-åtgärdernas effekter på 
barnens rättigheter och välbefinnande. 
Parlamentet visar på behovet av att 
kommissionen, byrån för de 
grundläggande rättigheterna och 
medlemsstaterna tillsammans anstränger 
sig för att samarbeta med relevanta 
FN-byråer, internationella organisationer 
och forskningscenter och förbättra 
insamlingen av jämförbar statistisk data 
om barnens situation i EU1. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att vidta alla 
eventuella åtgärder för att  
rekommendationen i den rapport som 
kommittén för socialt skydd lade fram den 
17 januari 2008 respekteras. I 
rekommendationen betonar man att 
medlemsstaterna bör se över de olika 
uppgiftskällor som finns tillgängliga på 
nationell nivå och lägre nivåer om barn i 
utsatta situationer.

Or. en

Ändringsförslag 53
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

                                               
1 2007/2093(INI).
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att tänka på den onda 
cirkel av extrem fattigdom, utsatthet, 
diskriminering och social utestängning 
som försätter barn, och särskilt gatubarn, 
i en riskfylld situation, och att 
differentierade och individuella åtgärder 
krävs för att komma till rätta med alla 
negativa omständigheter. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att ställa sig 
bakom en gemensam europeisk insats för 
att få stopp på handel med barn, 
barnprostitution, narkotikamissbruk 
bland barn, våld mot barn och 
ungdomsbrottslighet. 

Or. en

Ändringsförslag 54
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet påminner om hur 
viktig en kvalitativ utbildning eller 
yrkesutbildning som leder till ”bra 
arbeten” är för unga människors 
känslomässiga, sociala, fysiska och 
beteendemässiga utveckling och för att 
den fattigdom som går i arv från 
generation till generation ska kunna 
brytas. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att se till att dessa 
tjänster finns tillgängliga och effektivt 
kan nå fram till de mest marginaliserade 
grupperna av barn och unga människor, 
oavsett ras, etniskt ursprung, 
samhällsklass, kön, ålder eller 
funktionshinder. Parlamentet efterlyser 
riktad utbildningsverksamhet, inbegripet 
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informell utbildning, samt tillfälliga icke 
diskriminerande åtgärder för att stödja de 
barn som inte har tillgång till den 
ordinarie utbildningsverksamheten. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet uppmanar EU, 
medlemsstaterna och organisationer i det 
civila samhället att se till att barns 
deltagande alltid organiseras på ett sätt 
som överensstämmer med principerna om 
säkert och meningsfullt deltagande.  

Or. en

Ändringsförslag 56
Christa Prets

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet påminner om att 
extrem fattigdom och marginalisering 
allvarligt påverkar gatubarns utveckling, 
gör dem särskilt utsatta för fysiskt, 
psykiskt och sexuellt våld och drar in dem 
i olaglig verksamhet som gör att de 
hamnar i samhällets utkanter och 
försvårar deras möjligheter att komma in 
på arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att vidta 
konkreta och riktade åtgärder för att 
tillgodose gatubarns särskilda behov och 
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för att bättre koordinera insatserna från 
statliga, regionala och lokala 
myndigheters sida för att komma till rätta 
med de otillräckliga metoder som normalt 
sett sätts in. Parlamentet betonar den 
växande europeiska dimensionen av 
fenomenet gatubarn och efterlyser en 
gemensam samordnad insats för att 
komma åt de verkliga orsakerna till 
extrem marginalisering och fattigdom 
bland gatubarn och deras familjer genom 
att förbättra deras tillgång till kvalitativa 
tjänster och motverka organiserad 
brottslighet. Parlamentet uppmanar rådet 
att enas om ett EU-övergripande åtagande 
baserat på Europaparlamentets resolution 
av den 16 januari 2008 om ”Mot en 
EU-strategi för barnets rättigheter”1 för 
att före 2015 få ett slut på fenomenet 
gatubarn.  

Or. en

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0012.
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