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Módosítás 1
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat, illetve 
szükség esetén kérjék a Bizottság 
támogatását; felhívja a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet az érintett 
tagállamoktól érkező, technikai 
segítségnyújtásra irányuló kérelmekre, 
ezáltal biztosítva, hogy a roma közösségek 
a lehető legeredményesebben és 
leghatékonyabban részesüljenek az uniós 
finanszírozás felhasználásából;

Or. ro

Módosítás 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
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mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat, a 
nemzeti, európai és nemzetközi érdekelt 
felek közötti együttműködés fokozása 
céljából, ezáltal javítva a roma közösségek 
integrációjára rendelkezésre álló 
valamennyi eszköz hatékonyságát;

Or. ro

Módosítás 3
Csanád Szegedi

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

1. felhívja azon tagállamokat, melyekben 
az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 
szerint súlyos problémák mutatkoznak, 
hogy teljes mértékben használják ki a 
strukturális alapokban, és különösen az 
ERFA-ban és az ESZA-ban rendelkezésre 
álló uniós forrásokat;

Or. hu

Módosítás 4
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 

1. elismeri, hogy a roma közösségek
továbbra is állandó megkülönböztetés 
áldozatai sok tagállamban és hogy ezt a 
helyzetet a jelenlegi gazdasági és pénzügyi 
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súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

válság is súlyosbítja; felhívja valamennyi 
tagállamot – és különösen azokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak –, hogy működjenek együtt 
az EU-val és a roma népesség 
képviselőivel olyan integrált politikák 
kidolgozása érdekében, melyek a 
strukturális alapokban, és különösen az 
ERFA-ban és az ESZA-ban rendelkezésre 
álló valamennyi uniós forrás 
felhasználása mellett garantálni tudják a 
roma közösségek fenntartható 
integrációját és megkülönböztetés elleni 
védelmüket;

Or. en

Módosítás 5
Catherine Bearder

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
munkahelyek elvesztését eredményező
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; hangsúlyozza, hogy a roma 
népesség integrációja mind a tagállamok, 
mind az uniós intézmények felelőssége;
felhívja azon tagállamokat, melyekben az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerint 
súlyos integrációs problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat a roma 
integráció nemzeti, regionális és helyi 
szintű előmozdítása érdekében; e 
tekintetben üdvözli az Európai 
Bizottságnak a roma integrációra 
felhasználandó pénzeszközök 
racionalizálását, értékelését és 
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összehasonlítását, valamint a meglévő 
hiányosságok azonosítását célzó 
kezdeményezését;

Or. en

Módosítás 6
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Sophie Auconie

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

1. elismeri, hogy a roma lakosság 
megkülönböztetéssel szembesül sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben használják ki az uniós
alapokban, és különösen az ERFA-ban, az 
ESZA-ban és az EMVA-ban rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokat;

Or. en

Módosítás 7
Catherine Grèze

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 

1. elismeri, hogy a romák és a vándorlók
továbbra is állandó megkülönböztetés 
áldozatai sok tagállamban és hogy ezt, a 
társadalmaink állapotát jelző helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyeknek az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint szembe kell nézniük a 
romák és a vándorlók integrációjának 
kihívásával, hogy teljes mértékben 
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rendelkezésre álló uniós forrásokat; használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

Or. fr

Módosítás 8
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
állandó megkülönböztetés áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja azon tagállamokat, 
melyekben az Európai Unió Alapjogi 
Ügynöksége szerint súlyos problémák 
mutatkoznak, hogy teljes mértékben 
használják ki a strukturális alapokban, és 
különösen az ERFA-ban és az ESZA-ban 
rendelkezésre álló uniós forrásokat;

1. elismeri, hogy a romák továbbra is 
gyakori előítéletek áldozatai sok 
tagállamban és hogy ezt a helyzetet a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság is 
súlyosbítja; felhívja a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben használják ki a 
strukturális alapokban, és különösen az 
ERFA-ban és az ESZA-ban rendelkezésre 
álló uniós forrásokat;

Or. en

Módosítás 9
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller, Sophie 
Auconie

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. ösztönzi az uniós alapok igénybe 
vételét új házak megépítésére vagy 
meglévők felújítására, az infrastruktúra, a 
helyi közművek, a távközlési rendszerek 
tervezésének, illetve az oktatás és a 
munkaerőpiacra való bejutásra vonatkozó 
felmérések javítására, ami a perifériára 
szorult közösségek társadalmi és 
gazdasági integrációjához vezet;
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Or. en

Módosítás 10
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet, hogy a roma emberek 
oktatására, lakhatására és alkalmazására 
felhasználható európai programok és 
pénzeszközök állnak rendelkezésre, de a 
helyi hatóságok, a civil társadalom és e 
programok lehetséges célcsoportjai 
nincsenek ezekről megfelelően 
tájékoztatva; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javítsák a 
tájékoztatást, valamint az e területeken 
rendelkezésre álló finanszírozási 
lehetőségekről szóló információk 
terjesztését;

Or. fr

Módosítás 11
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. kifogásolja a néhány tagállam, 
különösen Franciaország, által a roma 
népességgel szemben, kizárólag etnikai 
hovatartozásuk alapján hozott 
diszkriminatív intézkedéseket; felhívja a 
Bizottságot, mint a szerződések őrét, hogy 
tegyen azonnali és szigorú intézkedéseket, 
amennyiben a jövőben ismét hasonló 
esetek merülnek fel;

Or. en
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Módosítás 12
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andrey Kovatchev, Sophie Auconie

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít a roma emberek integrációját 
szolgáló, európai finanszírozásból 
támogatható projektekkel foglalkozóknak 
nyújtott tanácsadás javítására a 
tájékoztatást, elemzéseket és a bevált 
gyakorlatok cseréjét célzó platformok 
létrehozása által;

Or. fr

Módosítás 13
Catherine Grèze

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a romák és a vándorlók 
részére a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az integrációjukat szolgáló
eszközöket; felhívja ezért a tagállamokat, 
hogy növeljék erőfeszítéseiket a perifériára 
szorult közösségek gazdasági és társadalmi 
integrációjára vonatkozó politikáik
megerősítése által az oktatás, a kultúra, a 
foglalkoztatás, az egészségügy és 
különösen a lakhatás terén;

Or. fr
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Módosítás 14
Catherine Bearder

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás
idején a roma népességnek – mely gazdag 
örökséggel és kultúrával rendelkezik – a 
jó minőségű oktatás, a megfelelő lakhatás, 
munkalehetőségek, a politikai részvételhez 
való hozzáférés, a jóléti rendszer és a 
közösségi fejlesztési tevékenységek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit és a 
társadalmi integráció akadályait, mint a 
mélyszegénységet, az oktatás hiányát, a
rossz egészségi állapotot, az alapvető 
szolgáltatásokhoz való korlátozott 
hozzáférést és az állampolgári 
nyilvántartást igazoló dokumentumok 
hiányát kezelő hathatós stratégiáik 
megerősítése által e közösségek társadalmi 
és gazdasági integrációjának biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a sikeres 
politika a társadalmi, gazdasági és 
kulturális tényezőket is figyelembe vevő 
megközelítések ötvözete;

Or. en

Módosítás 15
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel, különösen a 
csökkenő népességű tagállamokban, 
melyek kihasználhatnák a további jelentős 
és fiatal munkaerőben rejlő előnyöket; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
növeljék erőfeszítéseiket a perifériára 
szorult közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 16
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és az 
intelligens, fenntartható és átfogó
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; véleménye szerint a 
társadalmi integráció előfeltétel az 
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közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

EU2020 stratégia célkitűzéseinek 
megvalósításához; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. xm

Módosítás 17
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás és 
az EU egészét érintő egyéb folyamatok
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése, javítása, valamint 
a gazdasági és pénzügyi válsághoz történő 
igazítása által e közösségek társadalmi és 
gazdasági integrációjának biztosítása 
érdekében;

Or. ro
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Módosítás 18
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által annak 
érdekében, hogy jelentős és 
elengedhetetlen előrelépés szülessen a 
roma népesség társadalmi kirekesztése 
elleni küzdelemben, valamint a további 
integrációhoz való hozzájárulás érdekében
valamennyi uniós tagállamban;

Or. en

Módosítás 19
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 

2. elismeri, hogy a fiatal roma a jó 
minőségű oktatás, a megfelelő lakhatás és a 
munkalehetőségek által biztosítani kell az 
eszközöket teljes mértékű munkahelyi 
integrációjuk, a gazdasági fejlődéshez és a 
nyugdíjak fenntarthatóságához való 
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mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

hozzájárulásuk érdekében, amint az az 
EU2020 stratégiában szerepel; felhívja 
ezért a tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot, szegregált és rossz 
lakhatás, alacsony szintű foglalkozatás) 
kezelő hathatós stratégiáik megerősítése 
által e közösségek társadalmi és gazdasági 
integrációjának biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt és jelenleg a legnagyobb etnikai 
kisebbség az EU-ban– a jó minőségű 
oktatás, a megfelelő lakhatás és a 
munkalehetőségek által biztosítani kell az 
eszközöket teljes mértékű munkahelyi 
integrációjuk és az intelligens, 
fenntartható és átfogó gazdasági 
fejlődéshez való hozzájárulásuk érdekében, 
amint az az EU2020 stratégiában szerepel; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy 
növeljék erőfeszítéseiket a perifériára 
szorult közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, az oktatás és a szociális 
szolgáltatások hiánya, rossz egészségi 
állapot) kezelő hathatós stratégiáik 
megerősítése által e közösségek társadalmi 
és gazdasági integrációjának biztosítása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 21
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális hatóságokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) hathatósan kezelő 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. es

Módosítás 22
Alain Cadec

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 



PE454.583v01-00 16/32 AM\851562HU.doc

HU

stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális hatóságokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. fr

Módosítás 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában és az annak részeként a 
Bizottság által javasolt fő 
kezdeményezésben, a szegénység elleni 
európai platformban szerepel; felhívja 
ezért a tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. ro
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Módosítás 24
Csanád Szegedi

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű munkahelyi integrációjuk és a 
gazdasági fejlődéshez való hozzájárulásuk 
érdekében, amint az az EU2020 
stratégiában szerepel; felhívja ezért a 
tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

2. elismeri, hogy a demográfiai változás 
idején a roma népességnek – mely 
évszázadokon át közös örökségünk része 
volt – a jó minőségű oktatás, a megfelelő 
lakhatás és a munkalehetőségek által 
biztosítani kell az eszközöket teljes 
mértékű társadalmi és munkahelyi 
integrációjuk és a gazdasági fejlődéshez 
való hozzájárulásuk érdekében, amint az az 
EU2020 stratégiában szerepel; felhívja 
ezért a tagállamokat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket a perifériára szorult 
közösségek speciális körülményeit 
(mélyszegénység, oktatás hiánya, rossz 
egészségi állapot) kezelő hathatós 
stratégiáik megerősítése által e közösségek 
társadalmi és gazdasági integrációjának 
biztosítása érdekében;

Or. hu

Módosítás 25
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a fent említett politikák 
és stratégiák sikeres bevezetéséhez és 
végrehajtásához javítani kell a probléma 
tudatosítását és teljes mértékű megértését 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
szintjén; e tekintetben a technikai 
segítségnyújtást tekinti a megfelelő
eszköznek; kiemeli azonban, hogy a roma 
népességgel kapcsolatos politikákat és 
stratégiákat – legalábbis hosszú távon –
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be kell építeni az általános politikákba a 
hatékonyság, a tényleges integráció és a 
fenntarthatóság biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 26
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, illetve a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
ösztönözzék a tájékoztatási és tudatosítási 
kampányokat az oktatáshoz és más 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
elősegítése és javítása érdekében, 
különösen az egészségügy, a szociális 
szolgáltatások, a jóléti jogosultságokkal –
és főképpen a nők jogosultságaival –
kapcsolatos tanácsadás, a gyermekekkel 
kapcsolatos szolgáltatások és a 
reintegrációt segítő szolgáltatások terén, 
hangsúlyt fektetve a munkaerőpiacra való 
visszatérésre és a szakképzési 
szolgáltatásokra;

Or. es

Módosítás 27
László Surján

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan, ágazatokon átívelő 
szegénységet csökkentő stratégiákat, 
melyek figyelembe veszik a roma közösség 
és a többségi közösség együttélésének 
gyakran kényes kérdését, mivel 
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mindannyiukat érinti a munkahelyek 
hiánya, a szegénység és a perifériára 
szorulás; kiemeli az ösztönző intézkedések 
fontosságát, melyek látható előnyökön 
keresztül ösztönzik a szegényeket a 
munkaerőpiacra való belépésre ahelyett, 
hogy szociális segélyekből vagy fekete 
munkából éljenek; hangsúlyozza, hogy 
rendkívül fontosak a kölcsönös megértést 
és az egymás iránti toleranciát előmozdító 
programok;

Or. en

Módosítás 28
Csanád Szegedi

Véleménytervezet

3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
olyan, megkülönböztetés elleni uniós 
programok folytatásának szükségességét, 
mint a „Progress”, és felszólít az ilyen 
programok folytatására és 2013 utáni 
fejlesztésére;

törölve

Or. hu

Módosítás 29
Catherine Bearder

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
olyan, megkülönböztetés elleni uniós 
programok folytatásának szükségességét, 

3. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az 
olyan, megkülönböztetés elleni uniós 
programok folytatásának szükségességét, 
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mint a „Progress”, és felszólít az ilyen 
programok folytatására és 2013 utáni 
fejlesztésére;

mint a „Progress”, valamint a 
kapacitásépítést szolgáló JASMINE, és 
felszólít az ilyen programok 2013 utáni
további fejlesztésére;

Or. en

Módosítás 30
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a roma 
közösséggel foglalkozó helyi, regionális, 
nemzeti és európai politikák 
strukturáltabb koordinálására van 
szükség a fenntarthatóbb hatás elérése és 
a helyi, regionális, nemzeti és európai 
szintű politikaformálás javítása 
érdekében; sürgeti valamennyi szintű 
politikaformálót, hogy konzultáljanak a 
roma közösségekkel, szervezetekkel és a 
romák jogait védő NGO-kkal, és hogy 
biztosítsák társadalmi és munkaerő-piaci 
reintegrálódásukat, különös tekintettel a 
nőkre;

Or. es

Módosítás 31
László Surján, Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a romákat sújtó 
társadalmi kirekesztés okozta szegénység 
és marginalizálódás területi jellege igen 
erős, és az alulfejlett mikrorégiókra 
koncentrálódik, ahol komoly hiány 
mutatkozik a közösségi alapok 
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igénybevételéhez szükséges saját pénzügyi 
hozzájárulás előteremtése tekintetében, és 
az esetek zömében nem állnak 
rendelkezésre az alapok megfelelő 
felhasználását lehetővé tevő igazgatási és 
emberi erőforrások sem; hangsúlyozza, 
hogy külön erőfeszítéseket kell 
összpontosítani e mikrorégiókra – melyek 
gyakran régión belüli periférikus 
területek –, és lényegesen egyszerűsíteni 
kell a hivatalos ügyintézésre és a 
végrehajtásra vonatkozó szabályokat, 
ezáltal is biztosítva a kohéziós politika 
keretében rendelkezésre bocsátható 
források lehető legnagyobb mértékben 
történő odaítélését;

Or. en

Módosítás 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza ezzel összefüggésben, 
hogy a romákat érintő kérdéseket 
szisztematikusan be kell építeni 
valamennyi  vonatkozó európai és nemzeti 
szakpolitikába, ezáltal felszámolva azokat 
a politikákat, amelyek fenntartják vagy 
bátorítják a roma közösségek 
szegregációját vagy szegregált lakhatási, 
oktatási és egyéb szolgáltatások nyújtását 
romák számára;

Or. ro

Módosítás 33
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében felhívja a tagállamokat, hogy a 
romák integrációját támogató programok 
kidolgozásakor hatékonyan használják ki 
az ERFA, az ESZA és az EMVA 
összekapcsolásában rejlő lehetőségeket;  
felhívja a Bizottságot, hogy a programok 
következő időszakra szóló tervezése során 
tartsa szem előtt a strukturális alapok 
összekapcsolásában rejlő megnövekedett 
lehetőségeket;

Or. xm

Módosítás 34
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
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felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében; javasolja, hogy a Bizottság 
nyújtson be éves jelentést ezen alapok 
tagállamok részéről történő 
felhasználásáról;

Or. ro

Módosítás 35
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
sajnálja, hogy mindmáig egyetlen operatív 
tervet sem változtattak meg annak 
érdekében, hogy prioritást kapjon a roma 
népesség lakhatása; felhívja a 
tagállamokat továbbá, hogy minél előbb és 
teljes körűen használják ki ezt a 
strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az 
alapok felhasználásának felgyorsítása 
érdekében terjesszen elő egyedi cselekvési 
tervet e rendeletre vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 36
Catherine Grèze

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

4. üdvözli a 2010. május 19-i 437/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezései által teremtett lehetőséget, 
melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új 
lehetőséget a hatékony társadalmi 
beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 37
Catherine Bearder

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új
lehetőséget a hatékony társadalmi 

4. hangsúlyozza a 2010. május 19-i 
437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 rendelkezései által teremtett 
lehetőséget, melynek keretében az ERFA 
előirányzatainak akár 3%-át speciális 
programokra, illetve a lakóépületek 
felújítására szánt valamennyi költségvetési 
előirányzat 2%-át a perifériára szorult 
közösségek támogatására lehet fordítani;
felhívja a tagállamokat továbbá, hogy 
minél előbb és teljes körűen használják ki 
ezt a strukturális alapok keretén belüli új
alkalmat a hatékony társadalmi 
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beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

beilleszkedés kilátásainak erősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 38
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a roma közösségek 
mind az EU 27 tagállamában, mind pedig 
a tagjelölt országokban rendkívül 
heterogén csoportokból állnak, ebből 
következően nem lehet egy egységes 
stratégiára támaszkodni; hangsúlyozza 
ezért, hogy egyedi megközelítésekre 
szükség van, amelyek figyelembe veszik az 
egyes roma közösségek adott földrajzi, 
gazdasági, társadalmi, kulturális és jogi 
összefüggésrendszerét;

Or. en

Módosítás 39
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új 
lakáshoz juttatását a közösségek olyan 
társadalmi kötelezettségvállalásainak 
feltételéhez kötik, mint az új létesítmények 
megépítési folyamatában való megfelelő 
részvétel, a gyermekek kötelező iskolába 
járása, valamint a munkaközvetítők által 
ajánlott munkák elfogadása.

törölve
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Or. en

Módosítás 40
Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új 
lakáshoz juttatását a közösségek olyan 
társadalmi kötelezettségvállalásainak 
feltételéhez kötik, mint az új létesítmények 
megépítési folyamatában való megfelelő 
részvétel, a gyermekek kötelező iskolába 
járása, valamint a munkaközvetítők által 
ajánlott munkák elfogadása.

törölve

Or. fr

Módosítás 41
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása; ily módon a 
tagállamok jelentősen hozzájárulhatnak a 
leromlott lakáskörülmények között élő 
marginalizálódott csoportok elhelyezési 
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igényeinek konkrét megoldásához.

Or. en

Módosítás 42
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Sophie Auconie

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása
(iskola-előkészítő és az iskolás kor 
egésze), valamint a munkaközvetítők által 
ajánlott munkák elfogadása.

Or. en

Módosítás 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
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munkák elfogadása. munkák elfogadása, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy a bevált gyakorlatok 
cseréjének ösztönzése érdekében vegyék 
igénybe az EURoma hálózatot;

Or. ro

Módosítás 44
Csanád Szegedi

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz
és egyéb támogatásokhoz juttatását a 
közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, a 
törvények általános tiszteletben tartása,
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

Or. hu

Módosítás 45
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. azt ajánlja a tagállamoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
kötik, mint az új létesítmények megépítési 

5. azt ajánlja a tagállamoknak, valamint a 
regionális és helyi hatóságoknak, hogy a 
valós, hatékony és fenntartható integráció 
biztosítása érdekében fontolják meg, hogy 
a perifériára szorult közösségek új lakáshoz 
juttatását a közösségek olyan társadalmi 
kötelezettségvállalásainak feltételéhez 
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folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

kötik, mint az új létesítmények megépítési 
folyamatában való megfelelő részvétel, a 
gyermekek kötelező iskolába járása, 
valamint a munkaközvetítők által ajánlott 
munkák elfogadása.

Or. fr

Módosítás 46
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
roma közösségek heterogén természete 
nehézségeket okoz e közösségek 
integrációjával kapcsolatban; azt ajánlja 
ezért, hogy a tagállamok helyi és 
regionális hatóságai tegyenek javaslatot a 
romák társadalmi befogadását célzó 
hatékony intézkedésekre, figyelembe véve 
sajátos hátterüket is; ajánlja továbbá, 
hogy a Bizottság használja fel azon 
hatóságok tapasztalatait, amelyek 
tevékenyen hozzájárultak roma 
közösségek integrációjához, valamint a 
romák társadalmi beilleszkedése 
érdekében bátorítsa a bevált gyakorlatok 
és sikeres megoldások alkalmazását;

Or. ro

Módosítás 47
Kinga Göncz, Cornelia Ernst, Lívia Járóka, Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a sikeres 
integráció legfontosabb előfeltételét a 
többségi társadalom és a roma közösség 
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közös erőfeszítései képezik; nyomatékosan 
kéri ezért a tagállamokat, hogy segítsenek 
a roma emberek lakhatási és 
foglalkoztatási helyzetének javításában, 
biztosítsanak befogadó iskolai légkört a 
szülők aktív bevonásával, és kéri a roma 
közösségek társadalmi 
kötelezettségvállalását és megfelelő 
részvételét lakhatási, foglalkoztatási és 
oktatási körülményeik javításában annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen 
tényleges, hatékony és fenntartható 
integrációjukat.

Or. en

Módosítás 48
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a roma népesség 
egy része nomád életmódot folytató 
személyekből áll, és hogy ez identitásuk 
szerves részét képezi; úgy véli ezért, hogy 
külön integrációs politikákat kell 
kialakítani a nomád életmódot folytató és 
a letelepedett roma népességcsoportok 
számára;

Or. fr

Módosítás 49
Csanád Szegedi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy  lakóépületek 
felújítására szánt támogatás, illetve az új 
lakáshoz való juttatás feltételhez 
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köthetőek – a tagállamok mérlegeléseiben 
meghatározottak szerint – az eddigi 
támogatások és lakásjuttatások megfelelő 
felhasználásáról szóló külön értékelés 
alapján;

Or. hu

Módosítás 50
Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri, hogy a bonyolult papírmunka 
akadályt jelenthet a projektszervezők 
számára; hangsúlyozza, hogy fokozni kell 
a munkát az odaítélési eljárások 
egyszerűsítése érdekében; felhívja a 
figyelmet arra, hogy az európai alapok 
felhasználása e téren a lehetőségek alatt 
marad;

Or. fr

Módosítás 51
Catherine Grèze

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. fenntartja, hogy a megoldást részben 
az jelenti, hogy a tagállamok teljes 
elkötelezettséget vállaljanak a 
projektszervezők hatékony támogatására, 
és hogy a Bizottsággal közösen szerepet 
kell vállalniuk a helyi hatóságok 
bátorításában a letelepedett és vándorló 
roma népesség integrációját célzó 
projektek kiválasztása tekintetében;

Or. fr
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