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Pakeitimas 1
Anna Záborská

Nuomonės projektas
nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 
13 d. rezoliuciją dėl moterų ir skurdo 
Europos Sąjungoje1,

Or. fr

Pakeitimas 2
Anna Záborská

Nuomonės projektas
nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 
[...] d. rezoliuciją dėl nediskriminavimo 
dėl lyties ir kartų solidarumo2,

Or. fr

Pakeitimas 3
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi EB sutarties 2 straipsnyje ypač 
teigiama, kad solidarumas ir moterų ir 
vyrų lygybė yra vienos iš pagrindinių 

                                               
1 OL C 233 E 2006 9 28, p. 130.
2 Šią dieną priimti tekstai, P6_TA(2009)[...].
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Europos Sąjungos vertybių, o Komisija ir 
valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų 
gerbiamos moterų teisės ir kad 
ekonominiame ir socialiniame gyvenime 
dalyvautų visi visuomenės nariai,

Or. en

Pakeitimas 4
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi skurdas – tai žmogaus teisių 
pažeidimas ir visų pirma reikia su juo 
kovoti ypač atsižvelgiant į moteris, 
kurioms dėl jų ekonominės 
priklausomybės (daugelis jų – nemokamai 
dirba namuose), dėl darbo rinkoje vis dar 
esamų darbo užmokesčio skirtumų ir dėl 
to, kad vienišų motinų yra daugiau nei 
vienišų tėvų, ir dėl to, kad moterys sudaro 
senstančių tėvų daugumą, gresia didesnis 
skurdo pavojus nei vyrams

Or. en

Pakeitimas 5
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi siekiant lyčių lygybės reikia 
skurdžiai gyvenančioms moterims padėti 
nugalėti skurdą ir taip sumažinti skurdo 
perdavimo kitoms kartoms pavojų,

Or. en
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Pakeitimas 6
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi svarbios sritys, pvz., darbo 
jėgos judumas, žinių judumas, sveikatos 
priežiūros paslaugų judumas, skirtingai 
veikia moterų ir vyrų gyvenimus,

Or. en

Pakeitimas 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad Komisija pristatė 
atnaujintą socialinę darbotvarkę, taigi 
sudarytos tolesnės plėtros galimybės ir 
nustatytas labiau pritaikytas ir integruotas 
požiūris į socialinę politiką, sutelkiant 
dėmesį į užimtumo, lygių galimybių, 
švietimo, sveikatos apsaugos ir 
informacinės visuomenės sritis, ir tikisi, 
kad tai prisidės prie lyčių lygybės 
skatinimo, daugiau ir geresnių darbo vietų 
kūrimo ir pastangų įveikti skurdą, 
diskriminaciją ir socialinę atskirtį;

1. pabrėžia, kad Komisija pristatė 
atnaujintą socialinę darbotvarkę, taigi 
sudarytos tolesnės plėtros galimybės ir 
nustatytas labiau pritaikytas ir integruotas 
požiūris į socialinę politiką, sutelkiant 
dėmesį į užimtumo, lygių galimybių, 
švietimo, sveikatos apsaugos ir 
informacinės visuomenės sritis, ir tikisi, 
kad tai prisidės prie moterų ir vyrų lygybės 
skatinimo, daugiau ir geresnių darbo vietų 
kūrimo ir pastangų įveikti skurdą, 
diskriminaciją ir socialinę atskirtį;

Or. en

Pakeitimas 8
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. labai apgailestauja dėl to, kad 
atnaujintoje socialinėje darbotvarkėje
moterų problemų sprendimas nėra 
įvardytas kaip vienas iš Komisijos 
prioritetų, ir ragina Komisiją integruoti 
moterų teisių klausimą į visas pagrindines 
veiklos sritis, siekiant atsižvelgti į visų 
veiksmų padarinius moterims ir užtikrinti, 
kad moterys netaptų nauja išnaudojama 
21-ojo amžiaus klase;

Or. en

Pakeitimas 9
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad plinta skurdas, daugėja 
nepatikimų darbo vietų ir didėja 
skirtumai; ragina valstybes nares parengti 
strategijas, kurios padėtų sugrąžinti darbo 
užmokesčius ir pensijas, teisingiau 
skirstyti turtą, pagerinti darbuotojų ir 
pensininkų, ypač moterų, gyvenimo lygį ir 
padėtų atsigauti ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 10
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ypač apgailestauja dėl to, kad 
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rinkinyje trūksta persvarstytos Vienodo 
darbo užmokesčio direktyvos kartu su 
lyčių požiūriu neutralaus vertinimo 
sistema, kurią taikant būtų siekiama 
sumažinti lyčių darbo užmokesčio 
skirtumus tiek ekonominiuose 
sektoriuose, tiek tarp jų, ir su specialiomis 
darbo ir privataus gyvenimo derinimo 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 11
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. prašo valstybių narių iki 2010 m. 
pagerinti su lyčių lygybe susijusius teisės 
aktus, lyčių lygybės aspektą integruoti į 
visas politikos sritis, kaip reikalaujama 
Europos bendrijos steigimo sutarties 
3 straipsnio 2 dalyje, ir užtikrinti 
veiksmingą Direktyvos 2002/73/EB dėl 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principo taikymo įsidarbinimo, profesinio 
mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo 
sąlygų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 12
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad atsižvelgiant į naujus 
demografinius sunkumus, geriausias 
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sprendimas siekiant išvengti neigiamų 
tendencijų – spręsti problemas skurdžiai 
gyvenančių moterų, kurios neturi lygių ir 
tinkamų galimybių maitintis, turėti 
gyvenamąjį būstą, mokytis, gauti 
atlyginimą ir negali derinti darbo ir 
privataus gyvenimo;

Or. en

Pakeitimas 13
Gabriela Creţu

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. ragina Komisiją atlikti vidutinio 
laikotarpio ir ilgalaikio poveikio, kurį 
įvairių rūšių judumas daro moterims, 
tyrimus ir pasiūlyti priemonių, kurios 
padėtų sušvelninti neigiamus padarinius;

Or. en

Pakeitimas 14
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Europos interesai ir vertybės, 
į kurias įeina ir lyčių lygybė, turi daryti 
įtaką tarptautiniu lygmeniu priimamiems 
sprendimams;

2. mano, kad Europos interesai ir vertybės, 
į kurias įeina ir žmogaus teisių gynimas, 
turi daryti įtaką tarptautiniu lygmeniu 
priimamiems sprendimams;

Or. en
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Pakeitimas 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad Europos interesai ir vertybės, 
į kurias įeina ir lyčių lygybė, turi daryti 
įtaką tarptautiniu lygmeniu priimamiems 
sprendimams;

2. mano, kad Europos interesai ir vertybės, 
į kurias įeina ir lyčių lygybė, turi daryti 
įtaką tarptautiniu lygmeniu priimamiems 
sprendimams, atsižvelgiant į Darbotvarkę 
dėl tinkamų darbo vietų, ypač dėl 
Pagrindinių teisių ir Tarptautinių 
konvencijų, ypač susijusių su moterų, 
motinų ir vaikų darbu ir švietimu, 
taikymą;

Or. en

Pakeitimas 16
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. dar kartą patvirtina tai, kad atmeta 
Tarybos pasiūlytą darbo laiko direktyvos 
projektą ir ragina šį pasiūlymą atšaukti;
be to, ragina Tarybą tvirtai įsipareigoti 
sutrumpinti darbo laiką nemažinant 
darbo užmokesčio ir ragina valstybes 
nares koordinuoti pastangas palaipsniui 
trumpinti darbo laiką siekiant netrukus jį 
sumažinti iki 35 valandų per savaitę;
mano, kad darbo laiko trumpinimas 
nemažinant darbo užmokesčio turėtų būti 
suvokiamas kaip kitoks būdas kurti darbo 
vietas, ypač moterims, ir skatinti 
ekonomiką;

Or. en
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Pakeitimas 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijos turi būti taikomos taip, kad 
socialiai nuskriaustieji, ypač moterys ir 
vyresnio amžiaus žmonės, gautų naudos;
siekiant šio tikslo reikia laikytis suderinto 
požiūrio, atsižvelgiant ne tik į dirbančių 
moterų interesus, bet ir į ekonomikos 
augimo skatinimą;

3. mano, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijos turi būti taikomos taip, kad 
naudos gautų socialiai nuskriaustieji, ypač 
moterys ir vyresnio amžiaus žmonės, 
kuriems labiau gresia didelio skurdo 
pavojus, kaip pabrėžiama Komisijos 
tyrimuose; siekiant šio tikslo reikia laikytis 
suderinto požiūrio, atsižvelgiant ne tik į 
dirbančių moterų interesus, bet ir į 
ekonomikos augimo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijos turi būti taikomos taip, kad 
socialiai nuskriaustieji, ypač moterys ir 
vyresnio amžiaus žmonės, gautų naudos;
siekiant šio tikslo reikia laikytis suderinto 
požiūrio, atsižvelgiant ne tik į dirbančių 
moterų interesus, bet ir į ekonomikos 
augimo skatinimą;

3. mano, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijos turi būti taikomos taip, kad 
socialiai nuskriaustieji, ypač moterys ir 
vyresnio amžiaus žmonės, gautų naudos;
siekiant šio tikslo reikia laikytis suderinto 
požiūrio, atsižvelgiant ne tik į dirbančių 
moterų ir pensininkių interesus, bet ir į 
moterų potencialą bei aktyvų prisidėjimą 
prie ekonomikos augimo skatinimo;

Or. en
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Pakeitimas 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia poreikį taikyti naujas 
paskatas siekiant geriau derinti šeiminį ir 
profesinį gyvenimą užtikrinant moterims 
visą socialinių paslaugų rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad siekiant naujo socialinio 
teisingumo modelio ir ekonominės 
nepriklausomybės, visų pirma reikia 
panaikinti mažesnius kai kurių profesijų, 
kurias dažniausiai renkasi moterys, 
atlyginimus;

Or. en

Pakeitimas 21
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad krizės ir jos padarinių 
nebus įmanoma įveikti, jei nebus 
skatinama socialinė apsauga; prašo 
valstybių narių stiprinti valstybės 
socialines funkcijas ir socialinės apsaugos 
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sistemas, stiprinti valstybės investicijas į 
įrangą, ypač vaikų lopšeliuose ir senelių 
namuose, parengti tokią būstų politiką, 
kuri padėtų užtikrinti visų teisę į būstą, 
apsaugoti ir plėtoti viešąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas ir stiprinti viešųjų 
mokyklų sistemą;

Or. en

Pakeitimas 22
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad švietimas yra svarbi 
socialinės politikos dalis; pabrėžia, kad 
reikia sudaryti sąlygas jaunimui gauti 
kokybišką išsilavinimą, siekiant panaikinti 
ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 
reiškinį; be to, jaunuoliams, ypač 
mergaitėms ir moterims, turi būti teikiama 
informacija apie jiems sudarytas švietimo 
ir mokymo galimybes;

4. pabrėžia, kad švietimas yra svarbi 
socialinės politikos dalis; pabrėžia, kad 
reikia sudaryti sąlygas jaunimui gauti 
kokybišką išsilavinimą, siekiant panaikinti 
ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 
reiškinį; be to, pabrėžia skubų poreikį 
kovoti su mokyklų segregacija visoje ES, 
be to, jaunuoliams, ypač mergaitėms ir 
moterims, turi būti teikiama informacija 
apie jiems sudarytas švietimo ir mokymo 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo 
garantijos turi būti taikomos taip, kad 
socialiai nuskriaustieji, ypač moterys ir 
vyresnio amžiaus žmonės, gautų naudos;

4. pabrėžia, kad švietimas yra svarbi 
socialinės politikos dalis; pabrėžia, kad 
reikia sudaryti sąlygas jaunimui gauti 
kokybišką išsilavinimą, siekiant panaikinti 
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siekiant šio tikslo reikia laikytis suderinto 
požiūrio, atsižvelgiant ne tik į dirbančių 
moterų interesus, bet ir į ekonomikos 
augimo skatinimą;

ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos 
reiškinį; be to, jaunuoliams, ypač 
mergaitėms ir moterims, turi būti teikiama 
informacija apie jiems sudarytas švietimo 
ir mokymo galimybes; ragina Komisiją 
žengti dar vieną žingsnį visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi srityje rengiant 
priemones, kuriomis būtų skatinama vyrų 
ir moterų lygybė, pvz., padedant ugdyti 
naujus įgūdžius (pvz., naudojimosi 
naujomis technologijomis), siekiant 
suteikti moterims galimybių vėl 
integruotis į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina toliau plėtoti dialogą su 
socialiniais partneriais, kad gerėtų tėvystės 
atostogų sąlygos; teigiamai vertina naująjį 
Komisijos pasiūlymą dėl motinystės 
atostogų ir savarankiškai dirbančiųjų teisių.

5. ragina toliau plėtoti dialogą su 
socialiniais partneriais, kad gerėtų tėvystės 
atostogų sąlygos; teigiamai vertina naująjį 
Komisijos pasiūlymą dėl motinystės 
atostogų ir savarankiškai dirbančiųjų 
teisių; pabrėžia poreikį užtikrinti 
moterims galimybes vėl integruotis į darbo 
rinką, taigi ragina Komisiją veiksmingai 
šias galimybes skatinti;

Or. en

Pakeitimas 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia moterų, tiek kaip darbdavių, 
tiek kaip darbuotojų, dalyvavimo darbo 
rinkoje svarbą siekiant ES tikslų 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje, 
būtent socialinės įtraukties, augimo ir 
gerovės; pabrėžia, kad moterims reikia 
suteikti galimybių tobulinti įgytą 
kvalifikaciją ir pasinaudoti savo 
išsilavinimu bei gautu profesiniu 
mokymu; vis dėlto pabrėžia, kad reikia 
moterims suteikti galimybių rinktis, nes 
tai padėtų geriau organizuoti jų šeiminį ir 
privatų gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją aktyviai skatinti 
moterų verslumą, kuris padėtų joms 
geriau derinti šeiminį ir profesinį 
gyvenimą; ragina Komisiją siūlomuose 
teisės aktuose užtikrinti lankstumą 
siekiant išvengti administracinių ar 
finansinių kliūčių, kurios galėtų trukdyti 
moterų iniciatyvoms verslumo srityje;

Or. en

Pakeitimas 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją atnaujintą socialinę 
darbotvarkę derinti su kitomis 
iniciatyvomis, pvz., Europos lyčių lygybės 
paktu ir Europos aljansu už šeimą, 
siekiant socialiai pažeidžiamoms grupėms 
suteikti geresnių galimybių gauti 
socialinių išmokų;

Or. en

Pakeitimas 28
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad pačios neturtingiausios 
moterys turi būti pirmosios partnerės 
kuriant, įgyvendinant ir vertinant 
atnaujintos socialinės darbotvarkės 
strategijas, nes labai skurdžiai 
gyvenančios moterys kaip ir visos kitos 
moterys turi atlikti savo vaidmenį ir 
pareigas, įskaitant motinos pareigas, ir jos 
išgyvena tą patį džiaugsmą, turi tokių 
pačių troškimų, jaučia tokią pačią baimę 
ir turi tokių pačių abejonių, tačiau gyvena 
daug sunkesnėmis materialinėmis 
sąlygomis nei daugelis moterų;

Or. fr

Pakeitimas 29
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, jog vien to, kad asmuo turi 
darbą, nepakanka siekiant nugalėti didelį 
skurdą ir kad daugiau moterų nei vyrų 
gauna mažesnį darbo užmokestį, ypač dėl 
diskriminacijos darbo rinkoje, be to, 
dažnai socialinė parama nepadeda 
apsisaugoti nuo didelio skurdo;

Or. fr

Pakeitimas 30
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. mano, kad nebus įmanoma nugalėti 
didelio moterų skurdo ir su juo susijusios 
socialinės atskirties, jei nebus 
atsižvelgiama į vyrų vaidmenį taikant 
atvirąjį koordinavimo metodą ir rengiant 
nacionalinius atnaujintos socialinės 
darbotvarkės įgyvendinimo planus;

Or. fr

Pakeitimas 31
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. mano, kad didelio skurdo ir su juo 
susijusios socialinės atskirties nebegalima 
suvokti tik kaip skaičių ekonominiu 
požiūriu, bet juos reikia taip pat vertinti 
žmogaus ir piliečių teisių požiūriu;
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pripažįsta, kad laisvo kapitalo ir prekių 
judėjimo principas savaime nepadeda 
panaikinti skurdo ir nuolatinio skurdo 
(ypač, kai jis tęsiasi) ir kad dėl didelio 
skurdo netenkama galimybių ir jis trukdo 
iš tikrųjų dalyvauti bendruomenės 
gyvenime, taigi skurstantys asmenys 
tampa abejingi savo aplinkai;

Or. fr

Pakeitimas 32
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. prašo visais sprendimų priėmimo 
proceso lygmenimis stiprinti glaudžią 
partnerystę su skurdžiausiai 
gyvenančiomis moterimis ir šeimomis 
siekiant remiantis jų patirtimi parengti 
priemones, kurios padėtų veiksmingai 
kovoti su nuolatiniu skurdu ir dėl jo 
atsirandančia socialine atskirtimi; prašo, 
kad visos susijusios institucijos, 
siekdamos sudaryti galimybes tokiai 
partnerystei, atvirąjį koordinavimo 
metodą ir atnaujintos socialinės 
darbotvarkės veiklos sistemą pritaikytų 
prie labai skurdžiai gyvenančių moterų 
poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 33
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5f. ragina valstybes nares įgyvendinant 
atnaujintą socialinę darbotvarkę parengti 
papildomų pagalbos priemonių, ypač 
skiriamų motinoms, kurios dirba ir yra 
vienišos ar daugiavaikės motinos, joms 
suteikiant lengvatų, kurios padėtų 
susirasti lanksčių darbo valandų darbą, 
kad šios moterys galėtų susitvarkyti su 
didelėmis šeimos pareigomis;

Or. fr

Pakeitimas 34
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5g. išreiškia pagarbą kasdienei 
skurdžiausiai gyvenančių moterų kovai su 
skurdu ir pritaria piliečių, kurie joms 
padeda ir jas remia, savanoriškam darbui, 
kuriuo jie labai prisideda prie atnaujintos 
socialinės darbotvarkės įgyvendinimo; 
palaiko tarptautinių nevyriausybinių 
organizacijų (NVO), pvz., „Caritas 
internationalis“ar „ATD Quart Monde“, 
vis labiau remiančių skurdžiausius 
gyventojus, darbą ir Europos socialinio 
sektoriaus NVO tinklus;

Or. fr

Pakeitimas 35
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 h dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5h. ragina atsakingas institucijas visais 
sprendimų dėl atnaujintos socialinės 
darbotvarkės įgyvendinimo priėmimo 
lygmenimis priimti tokią pačią skurdo 
apibrėžtį, kaip ta, kurią Europos 
Parlamentas priėmė visose rezoliucijose 
dėl pagrindinių teisių Europos Sąjungoje: 
vieno ar daugiau saugumo elementų 
(ypač darbo išsaugojimo), kurie suteikia 
galimybių asmenims ir šeimoms vykdyti 
savo profesines, šeimines ir socialines 
pareigas ir naudotis pagrindinėmis 
teisėmis, nepatikimumas ar stoka. Dėl šio 
nepatikimumo ir stokos atsirandantis 
nesaugumas gali būti įvairaus dydžio ir 
turėti įvairaus masto ir galutinių 
padarinių. Kai nesaugumas paliečia 
kelias gyvenimo sritis, kai jis tampa 
nuolatinis, kai jis trukdo pačiam vykdyti 
savo pareigas ir kovoti už savo teises, dėl 
nesaugumo galima labai nuskursti;

Or. fr

Pakeitimas 36
Anna Záborská

Nuomonės projektas
5 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5i. pabrėžia, kad Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetas labai svarbus 
palaikant organizuotą socialinį dialogą, 
susijusį su atnaujinta socialine 
darbotvarke, ir ragina jį toliau rengti 
vadinamuosius „Quart Monde“ Europos 
liaudies universitetus (pranc. universités 
populaires Quart Monde européennes), 
kurie nuo 1989 m. yra vieta skurdžiausiai 
gyvenančių piliečių, Europos Sąjungos 
administracijos, išrinktų įvairių lygių 
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atstovų ir organizuotos pilietinės 
visuomenės atstovų tikro dialogo, kuriuo 
siekiama padėti skurdžiausiems piliečiams 
dalintis savo nuomonėmis ir prisidėti prie 
kovos su skurdu, taigi tai yra puikus 
konkretus atnaujintos socialinės 
darbotvarkės įgyvendinimo gerosios 
praktikos pavyzdys;

Or. fr
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