
AM\765300LV.doc PE418.424v02-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/2330(INI)

28.1.2009

GROZĪJUMI Nr.
1 - 36

Atzinuma projekts
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
(PE418.261v02-00)

par atjaunināto sociālo programmu
(2008/2330(INI))



PE418.424v02-00 2/20 AM\765300LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\765300LV.doc 3/20 PE418.424v02-00

LV

Grozījums Nr. 1
Anna Záborská

Atzinuma projekts
Atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 
13. oktobra rezolūciju par sievietēm un 
nabadzību Eiropas Savienībā1,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Anna Záborská

Atzinuma projekts
Atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 
[...]. februāra rezolūciju par 
nediskrimināciju, kas pamatojas uz 
dzimumu un paaudžu solidaritāti2,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā EK līguma 2. pantā ir īpaši 
uzsvērts, ka solidaritāte un sieviešu un 

                                               
1 OV C 233 E, 28.9.2006., 130. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2009)[...].
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vīriešu līdztiesība ir Eiropas Savienības 
galvenās pamatvērtības, un Komisija un 
dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai 
nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu 
un veicinātu visu sabiedrības grupu 
līdzdalību ekonomiskajās un 
sabiedriskajās norisēs;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
B apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā nabadzība ir cilvēktiesību 
pārkāpums un tās izskaušana ir jānosaka 
par prioritāti, īpašu uzmanību pievēršot 
sievietēm, kuras ir pakļautas lielākam 
nabadzības riskam nekā vīrieši, jo viņas ir 
ekonomiski atkarīgas (daudzas sievietes 
bez atlīdzības strādā ģimenē), darba tirgū 
ir iesakņojušās dzimumu samaksas 
atšķirības starp tiem un sievietes 
proporcionāli pārstāv lielāko daļu no to 
iedzīvotāju skaita, kuri bērnu audzina 
vieni paši un kuri ir gados vecāki cilvēki;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
C apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā ieguldījumi dzimumu līdztiesības 
veicināšanā ietver centienus izskaust 
sieviešu nabadzību, tādējādi samazinot 
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nabadzības atražošanas risku nākamajās
paaudzēs;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
D apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā tādas nozīmīgas jomas kā 
nodarbinātības mobilitāte, zināšanu 
mobilitāte un veselības aprūpes mobilitāte 
atšķirīgi ietekmē sieviešu un vīriešu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzīmē, ka Komisija iesniegusi 
atjaunināto sociālo programmu, kas ļauj 
virzīties vienu soli tālāk un nodrošina 
mērķtiecīgāku un integrētāku pieeju 
sociālajām politikām, aktivizējot
nodarbinātības, vienlīdzīgu iespēju, 
izglītības, veselības un informācijas 
sabiedrības jomas, un cer, ka tā palīdzēs 
veicināt dzimumu līdztiesību, radīt vairāk 
un labākas darbavietas, kā arī sekmēs 
centienus samazināt nabadzību, 
diskrimināciju un sociālo atstumtību;

1. atzīmē, ka Komisija iesniegusi 
atjaunināto sociālo programmu, kas ļauj 
virzīties vienu soli tālāk un nodrošina 
mērķtiecīgāku un integrētāku pieeju 
sociālajai politikai, veicinot aktīvu rīcību
nodarbinātības, vienlīdzīgu iespēju, 
izglītības, veselības un informācijas 
sabiedrības jomā, un cer, ka tā palīdzēs 
veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, 
radīt vairāk un labākas darbavietas, kā arī 
sekmēs centienus samazināt nabadzību, 
diskrimināciju un sociālo atstumtību;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a stingri nosoda to, ka atjaunotajā 
sociālajā programmā sieviešu tiesības nav 
noteiktas par vienu no prioritātēm, un 
aicina Komisiju sieviešu tiesības iekļaut 
visās galvenajās darbības jomās, skaidri 
ņemot vērā ietekmi, kādu uz sieviešu 
stāvokli atstāj visas darbības, lai 
nepieļautu, ka sievietes kļūst par 
21. gadsimta jauno ekspluatēto šķiru; 

Or. en

Grozījums Nr. 9
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka pieaug nabadzība, 
nodarbinātības nestabilitāte un 
nelīdztiesība; aicina dalībvalstis pieņemt 
politikas pamatnostādnes par algu un 
pensiju atgūšanu, kas nodrošinās 
taisnīgāku labklājības resursu sadali, 
uzlabos darba ņēmēju un pensionāru, jo 
īpašu sieviešu, dzīves līmeni un sekmēs 
tautsaimniecības atlabšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b jo īpaši pauž nožēlu par to, ka paketē 
nav iekļauta Vienāda atalgojuma 
direktīvas pārskatīšana un 
dzimumneitrāla darba novērtēšanas 
sistēma, lai samazinātu darba samaksas 
atšķirības starp dzimumiem, ņemot vērā 
gan konkrētas tautsaimniecības nozares, 
gan ekonomiku kopumā, kā arī nav 
iekļauti īpaši pasākumi, lai darbu 
saskaņotu ar ģimenes dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c prasa dalībvalstīm līdz 2010. gadam 
saskaņot dzimumu līdztiesības 
likumdošanu, lai dzimumu līdztiesību 
ietvertu visās politikas jomās, kā to paredz 
EK līguma 3. panta 2. punkts, un lai 
nodrošinātu, ka tiek efektīvi transponēta 
un īstenota Direktīva 2002/73/EK par tāda 
principa īstenošanu, kas paredz 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz darba iespējām, 
profesionālo izglītību un paaugstināšanu 
amatā, kā arī darba nosacījumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzsver, ka, ņemot vērā jaunos 
uzdevumus demogrāfijas jomā, labākais 
veids, kā mazināt nelabvēlīgās tendences, 
ir pievērsties to sieviešu stāvoklim, kuras 
dzīvo nabadzībā un cieš no nevienlīdzīgas 
un nepietiekamas piekļuves pārtikai, 
mājokļiem, izglītībai un atalgojumam un 
kurām nav iespēju darbu saskaņot ar 
ģimenes dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Gabriela Creţu

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e prasa Komisijai veikt pētījumus par 
vidēja termiņa un ilgtermiņa ietekmi, 
kādu dažādi mobilitātes veidi atstāj uz 
sievietēm, un ierosināt priekšlikumus, lai 
mazinātu nelabvēlīgo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Eiropas interesēm un 2. uzskata, ka Eiropas interesēm un 
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vērtībām, starp kurām ir dzimumu 
līdztiesība, jāpalīdz ietekmēt starptautiskā 
līmenī pieņemtus lēmumus;

vērtībām, starp kurām ir cilvēktiesību 
aizsardzība, jāpalīdz ietekmēt starptautiskā 
līmenī pieņemtus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka Eiropas interesēm un 
vērtībām, starp kurām ir dzimumu 
līdztiesība, jāpalīdz ietekmēt starptautiskā 
līmenī pieņemtus lēmumus;

2. uzskata, ka Eiropas interesēm un 
vērtībām, starp kurām ir dzimumu 
līdztiesība, jāpalīdz ietekmēt starptautiskā 
līmenī pieņemtus lēmumus saistībā ar 
programmu par pienācīgu darbu un 
pamattiesību un starptautisko konvenciju 
piemērošanu, jo īpaši to konvenciju 
piemērošanu, kas attiecas uz sieviešu, 
māšu un bērnu darbu, kā arī uz izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atkārtoti uzsver, ka ir noraidījis 
Padomes ierosināto direktīvas projektu 
par darba laiku, un aicina atsaukt minēto 
priekšlikumu; turklāt aicina Padomi 
uzņemties ciešas saistības samazināt 
darba laiku, nepazeminot algas, un aicina 
dalībvalstis saskaņot centienus, lai 
pakāpeniski samazinātu darba laiku, 
sasniedzot īstermiņa mērķi, proti, 
35 stundu darba nedēļu; uzskata, ka 



PE418.424v02-00 10/20 AM\765300LV.doc

LV

darba laika samazināšana, nepazeminot 
algas, ir jāuzskata par vēl vienu veidu, kā 
radīt darbavietas — jo īpaši sievietēm —
un kā veicināt ekonomikas izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka elastīgums un drošība 
jāizmanto, lai atbalstītu sociāli 
neaizsargātos, sevišķi sievietes un vecāka 
gadagājuma cilvēkus; šajā nolūkā ir 
jāpieņem tāda līdzsvarota pieeja attiecībā 
uz strādājošo sieviešu interesēm, kura arī 
veicina ekonomisko izaugsmi;

3. uzskata, ka elastīgums un drošība 
jāizmanto, lai atbalstītu sociāli 
neaizsargātos, sevišķi sievietes un vecāka 
gadagājuma cilvēkus, kuri lielākā mērā ir 
pakļauti galējas nabadzības riskam, kas 
uzsvērts arī Komisijas pētījumos; šajā 
nolūkā ir jāpieņem tāda līdzsvarota pieeja 
attiecībā uz strādājošo sieviešu interesēm, 
kura arī veicina ekonomisko izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka elastīgums un drošība 
jāizmanto, lai atbalstītu sociāli 
neaizsargātos, sevišķi sievietes un vecāka 
gadagājuma cilvēkus; šajā nolūkā ir 
jāpieņem tāda līdzsvarota pieeja attiecībā 
uz strādājošo sieviešu interesēm, kura arī 
veicina ekonomisko izaugsmi;

3. uzskata, ka elastīgums un drošība 
jāizmanto, lai atbalstītu sociāli 
neaizsargātos, sevišķi sievietes un vecāka 
gadagājuma cilvēkus; šajā nolūkā ir 
jāpieņem tāda līdzsvarota pieeja attiecībā 
uz strādājošo un pensionēto sieviešu 
interesēm, kura arī veicina sieviešu 
potenciāla izmantošanu un aktīvi sekmē 
ekonomisko izaugsmi;
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir jāievieš jauni stimuli, lai 
uzlabotu ģimenes dzīves saskaņošanu ar 
darbu, nodrošinot sievietēm pilnu sociālo 
pakalpojumu paketi; 

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka zemo algu izskaušana 
atsevišķās profesijās, kurās galvenokārt 
strādā sievietes, ir priekšnoteikums, lai 
īstenotu jaunu sociālā taisnīguma un 
ekonomiskās patstāvības modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ekonomikas krīzi un tās 
sekas nevar novērst, ja neuzlabo 
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sabiedrības labklājību; prasa dalībvalstīm 
pievērst lielāku uzmanību valsts un 
sociālās drošības sistēmu sociālajai 
nozīmei, palielināt valsts ieguldījumus 
aprīkojumā, jo īpaši pirmsskolas iestādēs 
un veco ļaušu pansionātos, izstrādāt 
mājokļu politiku, kas ikvienam garantē 
tiesības uz mājokli, aizsargāt un attīstīt 
sabiedrības veselības dienestus un uzlabot 
valsts nodrošināto izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sociālajā politikā svarīga ir 
izglītība; uzsver, ka jauniešiem ir jāgūst 
labums no kvalitatīvas izglītības, lai 
apkarotu skolas pāragras pamešanas 
problēmu; turklāt jaunieši, it sevišķi 
meitenes un sievietes, ir jāinformē par 
viņiem pieejamām iespējām izglītības un 
apmācības jomā;

4. uzsver, ka sociālajā politikā svarīga ir 
izglītība; uzsver, ka jauniešiem ir jāgūst 
labums no kvalitatīvas izglītības, lai 
izskaustu skolas pāragras pamešanas 
problēmu; uzsver arī, ka visā ES 
nekavējoties ir jāizskauž skolu 
segregācija, turklāt jaunieši, it sevišķi 
meitenes un sievietes, ir jāinformē par 
viņiem pieejamām iespējām izglītības un 
apmācības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka sociālajā politikā svarīga ir 
izglītība; uzsver, ka jauniešiem ir jāgūst 

4. uzsver, ka sociālajā politikā svarīga ir 
izglītība; uzsver, ka jauniešiem ir jāgūst 
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labums no kvalitatīvas izglītības, lai 
apkarotu skolas pāragras pamešanas 
problēmu; turklāt jaunieši, it sevišķi 
meitenes un sievietes, ir jāinformē par 
viņiem pieejamām iespējām izglītības un 
apmācības jomā;

labums no kvalitatīvas izglītības, lai 
apkarotu skolas pāragras pamešanas 
problēmu; turklāt jaunieši, it sevišķi 
meitenes un sievietes, ir jāinformē par 
viņiem pieejamām iespējām izglītības un 
apmācības jomā; aicina Komisiju veikt 
papildu darbības saistībā ar mūžizglītību, 
pieņemot pasākumus, kas veicina sieviešu 
un vīriešu līdztiesību, tādus kā 
piedāvājumi apgūt jaunas prasmes 
(piemēram, jaunu tehnoloģiju 
izmantošanu), lai sievietes reintegrētu 
darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina sekmēt dialogu ar sociālajiem 
partneriem, kā rezultātā uzlabotos bērna 
kopšanas atvaļinājums; atzinīgi vērtē 
Komisijas jaunos priekšlikumus par 
dzemdību atvaļinājumu un pašnodarbināto 
tiesībām.

5. aicina sekmēt dialogu ar sociālajiem 
partneriem, kā rezultātā tiktu atviegloti
bērna kopšanas atvaļinājuma nosacījumi; 
atzinīgi vērtē Komisijas jaunos 
priekšlikumus par dzemdību atvaļinājumu 
un pašnodarbināto tiesībām; uzsver, ka ir 
jānodrošina sieviešu iespēja reintegrēties 
darba tirgū, un līdz ar to aicina Komisiju 
efektīvi veicināt šādu iespēju;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, cik svarīga ir sieviešu 
līdzdalība darba tirgū, gan kā darba 
devējām, gan kā darba ņēmējām, ņemot 
vērā ES mērķus, kas izvirzīti 
nodarbinātības un sociālo lietu jomā, 
proti, sociālo integrāciju, kā arī izaugsmi 
un labklājību; uzsver, ka sievietēm ir 
jāsniedz iespējas, lai uzlabotu viņu iegūtās 
kvalifikācijas un pielietotu izglītībā un 
apmācībā gūtās prasmes; tomēr uzsver, ka 
sievietēm ir jārada izdevīgi apstākļi, kas 
atvieglo ģimenes un personīgās dzīves 
plānošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b mudina Komisiju aktīvi veicināt 
sieviešu uzņēmējdarbību, kas ļauj viņām 
labāk saskaņot ģimenes dzīvi ar darbu; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka ierosinātie 
tiesību akti ir pietiekami elastīgi, lai 
nepieļautu jebkādus administratīvus vai 
finansiālus šķēršļus, kas varētu kavēt 
sieviešu iniciatīvas uzņēmējdarbības 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju atjaunināto sociālo 
programmu apvienot ar citām iniciatīvām, 
tādām kā Eiropas Dzimumu līdztiesības 
pakts, Eiropas Jaunatnes pakts un 
Eiropas Ģimeņu alianse, lai nelabvēlīgām 
iedzīvotāju grupām atvieglotu piekļuvi 
sociālajai palīdzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka, izstrādājot, īstenojot un 
novērtējot atjauninātās sociālās 
programmas politikas pamatnostādnes, 
vispirms ir jāvēršas pie pašām 
nabadzīgākajām sievietēm, jo galējā 
nabadzībā dzīvojošām sievietēm, tāpat kā 
visām pārējām sievietēm, ir jāapzinās viņu 
uzdevumi un atbildība, tostarp tā, kas 
saistās ar mātes lomu, un viņām ir 
jāiepazīst tie paši prieki, tās pašas cerības, 
jāizjūt tās pašas bailes un šaubas, taču tas 
jāveic materiālos apstākļos, kas ir daudz 
grūtāki par tiem, kādi ir vairākumam 
sieviešu;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka darbs pats par sevi 
nenodrošina pietiekamu aizsardzību pret 
galēju nabadzību un ka profesiju 
segregācijas dēļ lielāks skaits sieviešu 
nekā vīriešu strādā zemu atalgotos 
darbos, un bieži vien šādos gadījumos arī 
sociālā palīdzība neaizsargā no galējas 
nabadzības;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzskata, ka nav iespējams izskaust 
sieviešu galēju nabadzību un tās sekas —
sociālo atstumtību, ja netiek ņemta vērā 
vīriešu nozīme saistībā ar atvērto 
koordinācijas metodi un valsts plāniem 
par atjauninātās sociālās programmas 
īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver, ka galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība nav jāizprot tikai no 
ekonomikas viedokļa, pamatojoties uz 
rādītājiem, bet tā ir jāizprot arī no 



AM\765300LV.doc 17/20 PE418.424v02-00

LV

cilvēktiesību un pilsoniskuma viedokļa; 
atzīst, ka kapitāla un preču brīvas aprites 
princips pats par sevi neļauj izskaust 
nabadzību un hronisku nabadzību (jo 
īpaši ilgstošu nabadzību) un ka galējas 
nabadzības skartajiem ir laupītas iespējas 
un nav ļauts pilnībā piedalīties kopienas 
dzīvē, padarot viņus vienaldzīgus pret 
apkārtējo vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina visos lēmumu pieņemšanas 
procesa līmeņos stiprināt ciešo partnerību 
ar pašām nabadzīgākajām sievietēm un 
ģimenēm, lai, ņemot vērā viņu pieredzi, 
izstrādātu pasākumus un veidus, kas 
ļautu efektīvi cīnīties pret hronisku 
nabadzību un izskaust tās radīto sociālo 
atstumtību; lai iepriekšminētā partnerība 
būtu iespējama, aicina visas attiecīgās 
iestādes atvērto koordinācijas metodi un 
atjauninātās sociālās programmas 
darbības principus pielāgot sevišķi 
nabadzīgu sieviešu vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.f aicina dalībvalstis, īstenojot 
atjaunināto sociālo programmu, pieņemt 
papildu palīdzības pasākumus, kas jo 
īpaši paredzēti strādājošām sievietēm, 
kuras vienas pašas audzina bērnu vai 
kurām ir liela ģimene, lai viņām palīdzētu 
atrast nodarbošanos ar elastīgu darba 
laiku un viņas varētu pildīt palielinātos 
pienākumus pret ģimeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g apliecina cieņu pašām 
nabadzīgākajām sievietēm, kuras ikdienā 
cīnās ar galēju nabadzību, un atzinīgi 
vērtē brīvprātīgo palīgu darbu, kuri viņām 
palīdz un sniedz atbalstu, kas ir nozīmīgs 
ieguldījums atjauninātās sociālās 
programmas īstenošanā; atzinīgi vērtē 
tādu starptautisko nevalstisko 
organizāciju (NVO) darbu kā „Caritas 
internationalis” un „ATD Ceturtā 
pasaule”, kas ilgtermiņā strādā ar pašām 
nelabvēlīgākajām iedzīvotāju grupām, kā 
arī pauž atzinību par Eiropas NVO tīkla 
darbību sociālajā jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 35
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.h aicina atjauninātās sociālās 
programmas īstenošanā iesaistītās 
iestādes neatkarīgi no to lēmumu 
pieņemšanas procesa līmeņa par 
nabadzības definīciju pieņemt visās 
Parlamenta rezolūcijās par pamattiesību 
ievērošanu Eiropas Savienībā pieņemto 
nabadzības definīciju, proti, nepietiekama 
nodrošinātība ir viena vai vairāku 
drošības faktoru trūkums, jo īpaši darba 
trūkums, kas ļauj atsevišķām personām 
un ģimenēm veikt profesionālos, ģimenes 
un sabiedriskos pienākumus un baudīt 
pamattiesības. Šāda nenodrošinātība var 
būt vairāk vai mazāk izteikta, un tās sekas 
var būt vairāk vai mazāk smagas un 
nenovēršamas. Nepietiekama 
nodrošinātība rada galēju nabadzību, ja 
tā vienlaikus ietekmē vairākas cilvēka 
dzīves jomas, ja tā ir ilgstoša un būtiski 
mazina cilvēka iespējas no jauna 
uzņemties pienākumus un atgūt tiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Anna Záborská

Atzinuma projekts
5.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.i uzsver Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejas nozīmi, veidojot 
strukturētu sociālo dialogu saistībā ar 
atjaunināto sociālo programmu, un aicina 
to turpināt rīkot Ceturtās pasaules tautas 
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universitātes sanāksmes, kuras kopš 
1989. gada ir bijušas forums īstenam 
dialogam starp nabadzīgāko iedzīvotāju 
grupām un ES iestāžu vadītājiem, visu 
līmeņu vēlētajiem pārstāvjiem un 
organizētas pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjiem un kuru īpašais mērķis ir ļaut 
pašām nelabvēlīgākajām iedzīvotāju 
grupām apmainīties viedokļiem un sniegt 
ieguldījumu galējas nabadzības 
izskaušanā, un šādas sanāksmes ir 
konkrēts ļoti labas ES mēroga prakses 
piemērs, kā īstenot atjaunināto sociālo 
programmu.

Or. fr
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