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Muudatusettepanek 1
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Volitus (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. 
aasta resolutsiooni naiste ja vaesuse kohta 
Euroopa Liidus1;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Volitus (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma […] veebruari 2009. 
aasta resolutsiooni soolisest 
diskrimineerimisest hoidumise ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta2;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Põhjendus A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A. arvestades, et EÜ asutamislepingu 
artiklis 2 on eraldi täpsustatud, et 
solidaarsus ning meeste ja naiste vaheline 
võrdõiguslikkus kuuluvad täieõiguslikult 

                                               
1 ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 130.
2 Sel kuupäeval vastu võetud tekstid, P6_TA(2009)[...].
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Euroopa Liidu põhiväärtuste hulka ning 
et komisjoni ja liikmesriikide kohustus on 
tagada naiste õiguste järgimine ja 
hõlbustada ühiskonna kõikide liikmete 
osalemist majandus- ja sotsiaalelus;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Põhjendus B (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B. arvestades, et vaesus on inimõiguste 
rikkumine ning et võitlus selle vastu peab 
olema esmatähtis, osutades erilist
tähelepanu naistele, kes seisavad silmitsi 
suurema vaesusohuga kui mehed, mis on 
tingitud nende majanduslikust sõltuvusest 
(paljud neist on palgata koduperenaised), 
tööturul püsivast naiste ja meeste 
palgaerinevusest ning asjaolust, et naised 
moodustavad suure enamuse 
üksikvanematest ja eakast rahvastikust;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Põhjendus C (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

C. arvestades, et investeerimine soolisse 
võrdõiguslikkusse eeldab jõupingutuste 
tegemist vaeste naiste vaesusest 
väljatoomiseks, vähendades sel viisil 
vaesuse põlistamise ohtu järgmiste 
põlvkondade jaoks;
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Or. en

Muudatusettepanek 6
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Põhjendus D (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

D. arvestades, et sellised olulised 
valdkonnad nagu tööjõu liikuvus, 
teadmiste liikuvus ja liikuvus tervishoiu 
valdkonnas mõjutavad naiste ja meeste 
elusid erinevalt;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et komisjon on esitanud uue 
sotsiaalmeetmete kava, mis võimaldab 
kaugemaleminevat tegevust ja millega 
antakse eesmärgipärasem ja integreeritum 
lähenemisviis sotsiaalpoliitikale – sellesse 
on koondatud tööhõive, võrdsete 
võimaluste, hariduse, tervishoiu ja 
infoühiskonna valdkond; loodab, et see 
soodustab soolise võrdõiguslikkuse 
edendamist, suurema hulga ja paremate 
töökohtade loomist ning jõupingutusi 
vaesuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisel;

1. märgib, et komisjon on esitanud uue 
sotsiaalmeetmete kava, mis võimaldab 
kaugemaleminevat tegevust ja millega 
antakse eesmärgipärasem ja integreeritum 
lähenemisviis sotsiaalpoliitikale – sellesse 
on koondatud tööhõive, võrdsete 
võimaluste, hariduse, tervishoiu ja 
infoühiskonna valdkond; loodab, et see 
soodustab naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse edendamist, suurema 
hulga ja paremate töökohtade loomist ning 
jõupingutusi vaesuse, diskrimineerimise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. taunib tõsiselt asjaolu, et uues 
sotsiaalmeetmete kavas ei asetata naisi 
komisjoni prioriteetide hulka ja kutsub 
komisjoni üles süvalaiendama naiste 
õigusi kõikides peamistes 
tegevusvaldkondades, et võetaks selgelt 
arvesse kõikide meetmete mõju naistele ja 
hoitaks nii ära nende muutumine uueks 
21. sajandi ekspluateeritud 
ühiskonnakihiks;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde vaesuse, ebakindla töö 
ja ebavõrdsuse suurenemist; kutsub 
liikmesriike võtma vastu töötasu ja 
pensionide laekumise tagamise poliitikaid, 
mis aitaksid kaasa suuremale õiglusele 
jõukuse ümberjaotamisel, töötajate ja 
pensionäride, eriti naiste, elatustaseme 
parandamisele ja majanduse 
elavdamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. avaldab erilist kahetsust selle üle, et 
pakett ei sisalda võrdse tasustamise 
direktiivi läbivaatamist, mida peaks 
täiendama sooliselt neutraalse töö 
hindamise süsteem eesmärgiga 
vähendada meeste ja naiste 
palgaerinevusi nii majandussektorites 
endis kui ka nende vahel, ning eri 
meetmed töö- ja eraelu ühitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. palub liikmesriikidel parandada 2010. 
aastaks soolise võrdõiguslikkuse alast 
õigusloomet, süvalaiendada soolist 
võrdõiguslikkust kõikides 
poliitikavaldkondades, nagu on nõutud 
EÜ asutamislepingu artikli 3 lõikes 2, 
ning tagada direktiivi 2002/73/EÜ (meeste 
ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses töö saamise, 
kutseõppe ja edutamisega ning 
töötingimustega) tõhus ülevõtmine ja 
jõustamine; 

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. rõhutab, et uute demograafiliste 
väljakutsete valguses on parim lahendus 
negatiivsetele suundumustele vastamiseks 
tegelda naiste olukorraga, kes elavad 
vaesuses, kellel on ebavõrdne ja puudulik 
juurdepääs toidule, eluasemele, 
haridusele ja töötasule ning kelle suhtes 
töö- ja eraelu ühitamise põhimõtet ei 
täideta;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Gabriela Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 e. palub komisjonil teostada uuringuid 
keskpika ja pikaajalise mõju kohta, mida 
erinevad liikuvusvormid avaldavad 
naistele ning esitada ettepanekuid 
negatiivsete mõjude leevendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et euroopalikud huvid ja 2. on seisukohal, et euroopalikud huvid ja 
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väärtused, mille hulka kuulub sooline 
võrdõiguslikkus, peavad aitama mõjutada 
rahvusvahelisel tasandil tehtavaid otsuseid;

väärtused, mille hulka kuulub inimõiguste 
kaitse, peavad aitama mõjutada 
rahvusvahelisel tasandil tehtavaid otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on seisukohal, et euroopalikud huvid ja 
väärtused, mille hulka kuulub sooline 
võrdõiguslikkus, peavad aitama mõjutada 
rahvusvahelisel tasandil tehtavaid otsuseid;

2. on seisukohal, et euroopalikud huvid ja 
väärtused, mille hulka kuulub sooline 
võrdõiguslikkus, peavad aitama mõjutada 
rahvusvahelisel tasandil inimväärse töö 
tegevuskava ning põhiõiguseid käsitlevate 
ja rahvusvaheliste konventsioonide – eriti 
nende, mis käsitlevad naiste tööd, emasid 
ja lapsi ning haridust – raames tehtavaid 
otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kinnitab nõukogu esitatud tööaja 
direktiivi eelnõu tagasilükkamist ja nõuab 
kõnealuse ettepaneku tagasivõtmist; lisaks 
palub nõukogul võtta tõsiseid meetmeid 
tööaja lühendamiseks palkasid 
alandamata ning liikmesriikidel 
kooskõlastada jõupingutusi tööaja 
järkjärguliseks lühendamiseks, et 
saavutada 35-tunnise töönädala 
lühiajaline eesmärk; on seisukohal, et 
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tööaja lühendamises palkasid alandamata 
tuleks näha veel ühte viisi töökohtade 
loomiseks – eriti naiste jaoks – ning 
majanduse stimuleerimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste suhtes tuleb üles 
näidata paindlikkust ja pakkuda turvalisust; 
selleks on vaja omaks võtta tasakaalustatud 
lähenemisviis, mis arvestaks töötavate 
naiste huve, kuid oleks suunatud ka 
majanduskasvu edendamisele;

3. on seisukohal, et sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste, eriti naiste ja 
vanurite – keda komisjoni uuringutes 
toodud faktide kohaselt ohustab äärmise 
vaesuse oht rohkem – suhtes tuleb üles 
näidata paindlikkust ja pakkuda turvalisust; 
selleks on vaja omaks võtta tasakaalustatud 
lähenemisviis, mis arvestaks töötavate 
naiste huve, kuid oleks suunatud ka 
majanduskasvu edendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste suhtes tuleb üles 
näidata paindlikkust ja pakkuda turvalisust; 
selleks on vaja omaks võtta tasakaalustatud 
lähenemisviis, mis arvestaks töötavate 
naiste huve, kuid oleks suunatud ka 
majanduskasvu edendamisele;

3. on seisukohal, et sotsiaalselt ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste, eriti naiste ja 
vanurite suhtes tuleb üles näidata 
paindlikkust ja pakkuda turvalisust; selleks 
on vaja omaks võtta tasakaalustatud 
lähenemisviis, mis arvestaks töötavate ja 
pensionil olevate naiste huve, kuid oleks 
suunatud ka naiste võimekuse ja aktiivse 
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panuse integreerimisele majanduskasvu 
edendamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab vajadust viia ellu uusi 
algatusi töö- ja pereelu paremaks 
ühitamiseks, nähes naiste jaoks ette 
sotsiaalteenuste täieliku paketi; 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on seisukohal, et madalamate palkade 
kaotamine teatavatel kutsealadel, kus 
tegutsevad peamiselt naised, on uue 
sotsiaalse õigluse ja majandusliku 
sõltumatuse mudeli saavutamise 
eeltingimus;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab, et kriisile ja selle 
tagajärgedele ei saa reageerida ilma 
üldsuse heaolu edendamata; palub 
liikmesriikidel tugevdada riigi sotsiaalseid 
funktsioone ja sotsiaalkaitsesüsteeme, 
suurendada riiklikke investeeringuid 
lastesõimede ja vanadekodude 
seadmetesse, arendada elamumajandust, 
mis tagab kõikidele õiguse eluasemele, 
kaitsta ja arendada riigi 
tervishoiuteenuseid ja edendada riiklikke 
haridusteenuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab sotsiaalpoliitika tähtsust; 
rõhutab, et noortele on vaja võimaldada 
kvaliteetset haridust, et teha lõpp koolist 
väljalangemisele; lisaks tuleks noori, eriti 
tütarlapsi ja naisi teavitada võimalustest, 
mis on neile avatud hariduse ja koolituse 
vallas;

4. toonitab sotsiaalpoliitika tähtsust; 
rõhutab, et noortele on vaja võimaldada 
kvaliteetset haridust, et teha lõpp koolist 
väljalangemisele; rõhutab seepärast 
pakilist vajadust võidelda segregatsiooni 
vastu koolides kogu ELis, lisaks tuleks 
noori, eriti tütarlapsi ja naisi teavitada 
võimalustest, mis on neile avatud hariduse 
ja koolituse vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toonitab sotsiaalpoliitika tähtsust; 
rõhutab, et noortele on vaja võimaldada 
kvaliteetset haridust, et teha lõpp koolist 
väljalangemisele; lisaks tuleks noori, eriti 
tütarlapsi ja naisi teavitada võimalustest, 
mis on neile avatud hariduse ja koolituse 
vallas;

4. toonitab sotsiaalpoliitika tähtsust; 
rõhutab, et noortele on vaja võimaldada 
kvaliteetset haridust, et teha lõpp koolist 
väljalangemisele; lisaks tuleks noori, eriti 
tütarlapsi ja naisi teavitada võimalustest, 
mis on neile avatud hariduse ja koolituse 
vallas; kutsub komisjoni liikuma elukestva 
õppe valdkonnas sammu edasi, võttes 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust 
edendavaid meetmeid, nagu uute oskuste 
arendamine (näiteks uute tehnoloogiate 
kasutamine), et võimaldada naiste 
taasintegreerimist tööturule;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. toetab innukalt sotsiaalpartneritega 
dialoogi edendamist, mille tulemuseks 
peaks olema vanemapuhkuse täiustamine; 
väljendab rahulolu komisjoni uute 
sünnipuhkust ja FIEde õigusi käsitlevate 
ettepanekute üle.

5. toetab innukalt sotsiaalpartneritega 
dialoogi edendamist, mille tulemuseks 
peaks olema vanemapuhkuse täiustamine; 
väljendab rahulolu komisjoni uute 
sünnipuhkust ja FIEde õigusi käsitlevate 
ettepanekute üle; rõhutab vajadust tagada 
naistele tööturule taasintegreerumise 
võimalus ja kutsub seepärast komisjoni 
seda tõhusalt edendama;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab naiste tööturul osalemise 
tähtsust nii tööandjate kui ka 
töövõtjatena, et saavutada ELi eesmärgid 
tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas, 
eriti sotsiaalne kaasatus, kuid ka 
majanduskasv ja heaolu; rõhutab, et 
naistele tuleks anda võimalusi omandatud 
kvalifikatsiooni edasi arendada ning 
saadud haridust ja koolitust ära kasutada; 
rõhutab siiski vajadust pakkuda naistele 
valikuvõimalusi, mis hõlbustavad pere- ja 
eraelu paremat korraldamist;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. nõuab tungivalt, et komisjon 
julgustaks aktiivselt naisettevõtlust, mis 
võimaldab naistel pere- ja tööelu paremini 
ühitada; palub komisjonil tagada 
kavandatavates õigusaktides paindlikkus, 
et vältida mis tahes haldus- ja 
finantskoormust, mis võiks takistada 
naiste algatusi ettevõtluse valdkonnas; 

Or. en

Muudatusettepanek 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. kutsub komisjoni kombineerima uut 
sotsiaalmeetmete kava teiste algatustega, 
nagu näiteks Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti, Euroopa 
noortepakti ja Euroopa Pereliidu 
algatusega, et ebasoodsas olukorras 
olevatel sotsiaalsetel rühmadel oleks 
parem juurdepääs sotsiaalsetele hüvedele. 

Or. en

Muudatusettepanek 28
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et uue sotsiaalmeetmete 
kava väljatöötamisel, elluviimisel ja 
hindamisel tuleb enim kuulda võtta kõige 
vaesemaid naisi, sest ka suures vaesuses 
elavatel naistel on nagu muudel naistel 
täita oma ülesanded ja kohustused, 
sealhulgas ema roll, ning need naised 
elavad läbi samu rõõme, tunnevad samu 
lootusi, samu hirme ja kõhklusi, kuid 
teevad seda palju raskemates 
materiaalsetes tingimustes kui enamik 
naisi;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on seisukohal, et tööhõive iseenesest 
ei ole piisav kaitse äärmise vaesuse vastu 
ning et eriti tööalase segregatsiooni 
tulemusel töötab madalalt tasustatud 
töökohtadel rohkem naisi kui mehi, samas 
ei paku ka pelk sotsiaalabi tihti mingit 
kaitset äärmise vaesuse vastu;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. on seisukohal, et naiste äärmise 
vaesuse ja sellest tuleneva sotsiaalse 
tõrjutuse väljajuurimine ei ole võimalik, 
kui ei vaadelda meeste rolli avatud 
koordineerimismeetodis ja riiklikes 
kavades uue sotsiaalmeetmete kava 
rakendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. rõhutab, et äärmist vaesust ja sellest 
tulenevat sotsiaalset tõrjutust ei saa mõõta 
üksnes numbrite abil majanduslikus 
mõttes, vaid tuleb vaadelda ka inim- ja 
kodanikuõiguste kontekstis; tunnistab, et 
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kapitali ja kaupade vaba liikumise 
põhimõte iseenesest ei võimalda kaotada 
vaesust ja kroonilist vaesust (eriti kestvat 
vaesust), ning et see jätab inimestele 
vähem valikuid ega lase neil tõeliselt osa 
võtta ühiskondlikust elust, muutes need, 
keda see puudutab, oma ümbruse suhtes 
ükskõikseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. nõuab otsustusprotsessi kõigil 
tasanditel vahetu suhtlemise tugevdamist 
kõige vaesemate naiste ja perekondadega, 
et töötada nende kogemuste põhjal välja 
meetmed ja vahendid, mis võimaldaksid 
tõhusalt võidelda kroonilise vaesuse vastu 
ning võita sellest tingitud sotsiaalne 
tõrjutus; kõnealuse partnerluse 
võimaldamiseks nõuab, et kõik 
asjaomased institutsioonid kohandaksid 
avatud koordineerimise meetodit ja uue 
sotsiaalmeetmete kava tegevusraamistikku 
vastavalt suures vaesuses elavate naiste 
vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 f (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 f. kutsub liikmesriike võtma uue 
sotsiaalmeetmete kava rakendamise 
käigus vastu täiendavaid abimeetmeid, 
eriti töötavate ja ühe vanemaga või 
paljulapselistesse perekondadesse 
kuuluvate emade jaoks, luues neile 
võimalused leida paindliku tööajaga 
töövorme, et nad saaksid täita oma 
suurenenud perekohustusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 g. suhtub austusega kõige vaesemate 
naiste igapäevasesse võitlusse viletsusega 
ja tervitab kodanike vabatahtlikke
algatusi nende naiste toetuseks, mis 
moodustavad olulise panuse uue 
sotsiaalmeetmete kava rakendamisel; 
tervitab rahvusvaheliste valitsusväliste 
organisatsioonide, nagu näiteks Caritas 
internationalis või ATD Quart Monde, 
pikaajalisi algatusi, mis on suunatud 
kõige ebasoodsamas olukorras olevatele 
elanikkonnarühmadele, samuti 
sotsiaalvaldkonna valitsusväliste 
organisatsioonide Euroopa võrgustike 
tegevust;

Or. fr
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Muudatusettepanek 35
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 h (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 h. kutsub uue sotsiaalmeetmete kava 
rakendamise eest vastutavaid 
institutsioone kõigil otsustustasanditel 
üles võtma vastu samasuguse vaesuse 
määratluse nagu on Euroopa Parlament 
võtnud kõikides oma resolutsioonides 
põhiõiguste austamise kohta Euroopa 
Liidus: sotsiaalne ebakindlus on ühe või 
mitme kindlusteguri, eriti töökoha, 
puudumine, mis võimaldavad inimestel ja 
perekondadel täita oma tööalaseid, pere-
ja sotsiaalkohustusi ning kasutada oma 
põhiõigusi. Sellest tulenev ebakindlus võib 
olla suurem või väiksem ning selle 
tagajärjed vähemal või rohkemal määral 
tõsised ja pöördumatud. Sotsiaalne 
ebakindlus viib suurde vaesusse, kui see 
puudutab mitmeid eluvaldkondi, muutub 
püsivaks, raskendab isiku võimalusi täita 
oma kohustusi ja võita ise tagasi oma 
õigused;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Anna Záborská

Arvamuse projekt
Lõige 5 i (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 i. rõhutab Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee olulisust struktureeritud 
sotsiaaldialoogis ja kutsub üles jätkama 
Euroopas Quart Monde („neljas 
maailm”) rahvaülikoolide tunnustamist, 
kus 1989. aastast saadik toimub kõige 
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vaesemate kodanike ja Euroopa Liidu 
juhtide, kõigi tasandite valitud esindajate 
ja organiseeritud kodanikuühiskonna 
esindajate vahel tõeline kahekõne, mille 
eesmärk on võimaldada kõige 
ebasoodsamates tingimustes elavatel 
kodanikel arvamust avaldada ja 
vaesusevastasesse võitlusse panustada 
ning mis on Euroopa tasandil antud 
tegevusalal õnnestunud teostuse 
konkreetne näide.

Or. fr
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