
PA\722342LV.doc PE405.968v01-00

LV                         Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/2034(INI)

8.5.2008.

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par sociālās integrācijas un cīņas pret nabadzību, tai skaitā bērnu nabadzību, 
veicināšanu Eiropas Savienībā
(2008/2034(INI))

Atzinumu sagatavoja (*): Anna Záborská

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 47. pants



PE405.968v01-00 2/4 PA\722342LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

PA_NonLeg



PA\722342LV.doc 3/4 PE405.968v01-00

                                 Ārējais tulkojums LV

IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3., 16., 18., 23., 25., 26. un 29. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas rezolūcijas 
A/RES/46/121, A/RES/47/134 un A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un Sociālo lietu padomes 
dokumentus E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 un
E/CN.4/1990/15, E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. prasa pragmatiskāku politisko un institucionālo pieeju cīņā pret galēju nabadzību, kas 
savstarpēji nesajauc dzimumu līdztiesības politiku, cīņu pret diskrimināciju un aktīvu 
līdzdalību, bet skaidri sekmē katru mērķi atsevišķi un it īpaši partnerattiecības ar 
visnabadzīgākajām ģimenēm un personām;

2. uzsver, ka bērna galvenās tiesības ir tiesības dzīvot ar savu ģimeni; uzsver mātes un tēva 
nozīmi bērna attīstībā jebkurā vecumā un neatkarīgi no ģimenes sociālekonomiskās 
situācijas; tādēļ prasa, lai galējā nabadzībā mītošas ģimenes to cīņā tiktu atbalstītas kā 
ģimenes; prasa dalībvalstīm pārtraukt bērnu ievietošanu sociālekonomisku iemeslu dēļ un 
ilgākā laikposmā palīdzēt vecākiem veikt vecāku pienākumus arī galējas nabadzības 
sarežģītajos apstākļos;

3. atjauno lūgumu Eurostat izstrādāt rādītājus šo politiku sekmīguma novērtēšanai, cieši 
sadarbojoties ar asociācijām, kam ir pieredze cīņā pret galēju nabadzību, un it īpaši ar pašām 
visnabadzīgākajām personām, līdzīgi „zināšanu palielināšanas” programmām; aicina arī 
Eurostat un pētniekus no universitātēm uzsākt pētījumus, lai parādītu, ka ģimene, kas ir 
dabisks paaudžu solidaritātes tīkls, sniedz vislabāko aizsardzību pret galēju nabadzību un 
sociālo atstumtību;

4. uzstāj, ka šī nestabilitāte kavē tos, kas no tās cieš, izmantot viņu pamattiesības; prasa valstu, 
Eiropas un starptautiskajām iestādēm ņemt vērā vislielākās nabadzības daudzdimensionālo 
raksturu, kas skar visas cilvēku dzīves jomas;

5. atgādina, ka visnabadzīgākās personas bieži norāda, ka stabils un atalgots darbs tām ļauj 
atgūt lepnumu, pašapziņu, cieņu bērnu un ģimenes acīs; tādēļ lūdz, lai integrācijas darba tirgū 
procesā paredzētu atbalstu vājākajām personām un darba ņēmējiem, lai sasniegtu patiesu 
integrējošu sabiedrību, kas respektē savus visnabadzīgākos pilsoņus;

6. lūdz Eiropas Savienību, dalībvalstis un organizētas pilsoniskās sabiedrības apvienības
raudzīties, lai dažādu līmeņu sanāksmēs bērni, kas pilnvaroti pārstāvēt kādu grupu, 
reģionu vai valsti, nebūtu vienmēr vieni un tie paši; aicina jebkurā lēmumu pieņemšanas 
līmenī iesaistītās personas atrast veidu, lai ļautu izteikties visatstumtākajiem bērniem, 
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kopā ar tiem izveidojot ilgtermiņa projektus, kuriem piesaistīti pietiekami finanšu un 
cilvēkresursi; aicina iesaistītās personas atbalstīt projektus, kas ļauj tikties bērniem no 
dažādām sociālām vidēm un dažādām kultūrām, uzsverot projektu daudzdisciplināro 
raksturu, kas ļauj mākslinieciski izpausties un sekmē domas attīstību un bērnu izteikšanos.
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