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Módosítás 1
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0220/2021
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Európai gyermekgarancia

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel 2019-ben az Unió területén a 
gyermekek 22,2 %-a – majdnem 
18 millió gyermek – volt kitéve a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának; mivel az alacsony 
jövedelmű családokból származó 
gyermekek, a hajléktalan gyermekek, a 
fogyatékossággal élő gyermekek, a 
migráns hátterű gyermekek, a kisebbségi 
etnikai hátterű gyermekek– különösen a 
roma gyermekek–, az intézményi 
gondozásban lévő gyermekek, a 
bizonytalan családi helyzetben lévő 
gyermekek, az egyszülős családok, az 
LMBTIQ+-családok és az olyan családok, 
ahol a szülők külföldön dolgoznak, 
komoly nehézségekkel szembesülnek, mint 
például a lakhatás súlyos hiánya vagy a 
túlzsúfoltság, az alapvető 
szolgáltatásokhoz, például a megfelelő 
táplálkozáshoz és a tisztességes 
lakhatáshoz való hozzáférés akadályai, 
amely szolgáltatások kulcsfontosságúak 
jóllétük, valamint szociális, kognitív és 
érzelmi készségeik fejlődése 
szempontjából; mivel a megfelelően fűtött, 
biztonságos vízellátással és higiénés 
körülményekkel rendelkező lakás, illetve 
általában a lakhatás a gyermekek 
egészségének és jóllétének kulcseleme 
növekedésük és fejlődésük tekintetében; 
mivel a megfelelő lakhatási körülmények a 
gyermekek tanulását is segítik;

G. mivel 2019-ben az Unió területén a 
gyermekek 22,2 %-a – majdnem 
18 millió gyermek – volt kitéve a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának; mivel sok, alacsony 
jövedelmű családokból származó gyermek, 
a hajléktalan gyermekek, nehéz családi 
helyzetben lévő gyermekek, valamint az 
intézményi gondozásban lévő vagy sajátos 
nevelési igényű – például 
fogyatékossággal élő – gyermekek komoly 
nehézségekkel szembesülnek, mint például 
az alapvető szolgáltatásokhoz, például a 
megfelelő táplálkozáshoz és a tisztességes 
lakhatáshoz való hozzáférés akadályai, 
amely szolgáltatások kulcsfontosságúak 
jóllétük, valamint szociális, kognitív és 
érzelmi készségeik fejlődése 
szempontjából; mivel a megfelelően fűtött, 
biztonságos vízellátással és higiénés 
körülményekkel rendelkező lakás, illetve 
általában a lakhatás a gyermekek 
egészségének és jóllétének kulcseleme 
növekedésük és fejlődésük tekintetében; 
mivel a megfelelő lakhatási körülmények a 
gyermekek tanulását is segítik;
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Módosítás 2
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0220/2021
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Európai gyermekgarancia

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. üdvözli az EU gyermekjogi 
stratégiájáról szóló bizottsági közleményt, 
és támogatja az arra irányuló 
célkitűzéseit, hogy a mindenki számára 
egészségesebb, reziliensebb és 
igazságosabb társadalmak 
megteremtésére irányuló közös projekt 
mellett minden gyermek jogainak 
tiszteletben tartására és védelmére 
vonatkozó közös felelősségnek is eleget 
tegyen; elismeri, hogy az európai 
gyermekgaranciát létrehozó tanácsi 
ajánlásra vonatkozó bizottsági javaslatnak 
ki kell egészítenie a stratégiát és a 
rászoruló gyermekekre kell 
összpontosítania annak érdekében, hogy 
létrehozzon egy európai támogató keretet 
a gyermekjogok érvényesítésének céljából, 
valamint hogy az uniós politika 
középpontjába helyezze azokat; támogatja 
annak fő célját, a gyermekszegénység és 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet, 
valamint az egyenlő, inkluzív esélyek és az 
egészség előmozdítását; határozottan 
támogatja az illetékes nemzeti és helyi 
hatóságoknak adott konkrét útmutatást, a 
rászoruló gyermekek egy sor olyan 
kulcsfontosságú szolgáltatáshoz való 
tényleges és ingyenes – társaikéhoz 
hasonló – hozzáférésének előmozdítása 
érdekében, mint az ingyenes, színvonalas 
koragyermekkori nevelés és gondozás, az 
oktatási és iskolai tevékenységek, az 

2. úgy véli, hogy a 
gyermekszegénység felszámolására 
szolgáló megfelelő eszközök, mint például 
az egészségügy, az oktatás, az élelmezés és 
a lakhatás a tagállamok hatáskörébe és 
felelősségi körébe tartoznak; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy küzdjenek a 
gyermekszegénység és társadalmi 
kirekesztés ellen, valamint mozdítsák elő 
az egyenlő, inkluzív esélyeket és az 
egészséget; ösztönzi az illetékes nemzeti és 
helyi hatóságokat, hogy biztosítsák a 
rászoruló gyermekek egy sor olyan 
kulcsfontosságú szolgáltatáshoz való 
tényleges és ingyenes – társaikéhoz 
hasonló – hozzáférését, mint az ingyenes, 
színvonalas koragyermekkori nevelés és 
gondozás, az oktatási és iskolai 
tevékenységek, az egészségügyi ellátás, a 
megfelelő lakhatás és az egészséges 
táplálkozás;
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Módosítás 3
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet, Peter Kofod
az ID képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány B9-0220/2021
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Európai gyermekgarancia

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kéri az Uniót és a tagállamokat, 
hogy kezeljék a gyermekszegénységet és a 
társadalmi kirekesztést okozó strukturális 
problémákat a foglalkoztatottság és 
társadalmi befogadás magas szintjének 
előmozdítása révén, különösen a 
hátrányos helyzetű csoportok esetében; 
kéri a tagállamokat, hogy biztosítsák az 
európai gyermekgarancia hatékony 
létrehozását Unió-szerte a garancia 
minden szakpolitikai ágazatban történő 
érvényesítésével, valamint sürgeti őket, 
hogy használják a meglévő uniós 
szakpolitikákat és alapokat az olyan 
konkrét intézkedések végrehajtásához, 
amelyek hozzájárulnak a 
gyermekszegénység és társadalmi 
kirekesztés megszüntetéséhez; 
hangsúlyozza az illetékes hatóságok 
fontosságát nemzeti, regionális és helyi 
szinten abban, hogy garantálják a tényleges 
és egyenlő hozzáférést az ingyenes és 
színvonalas kisgyermekkori neveléshez és 
gondozáshoz – különös tekintettel a 
fogyatékossággal élő gyermekek 
családjaira – az oktatási, iskolai és 
közösségi tevékenységekhez, valamint a 
sport-, szabadidős és kulturális 
tevékenységekhez, az egészségügyi 
ellátáshoz, továbbá a tényleges hozzáférést 
az egészséges táplálkozáshoz, valamint a 
megfelelő lakhatási körülményekhez, 
minden rászoruló gyermek számára; 

3. hangsúlyozza, hogy a 
gyermekszegénységnek különböző 
strukturális okai vannak, mint például a 
bevándorlás, a rossz munkaerőpiaci 
feltételek, a magas energiaárak, az 
emelkedő lakhatási költségek és a 
gondozási szolgáltatások hiánya; felhívja 
az Uniót és a tagállamokat, hogy kezeljék 
e problémákat, és használják a meglévő 
uniós szakpolitikákat és alapokat olyan 
konkrét intézkedések végrehajtásához, 
amelyek megszüntetik a 
gyermekszegénységet és társadalmi 
kirekesztést; hangsúlyozza az illetékes 
hatóságok fontosságát nemzeti, regionális 
és helyi szinten abban, hogy garantálják a 
tényleges és egyenlő hozzáférést az 
ingyenes és színvonalas kisgyermekkori 
neveléshez és gondozáshoz – különös 
tekintettel a fogyatékossággal élő 
gyermekek családjaira – az oktatási, iskolai 
és közösségi tevékenységekhez, valamint a 
sport-, szabadidős és kulturális 
tevékenységekhez, az egészségügyi 
ellátáshoz, továbbá a tényleges hozzáférést 
az egészséges táplálkozáshoz, valamint a 
megfelelő lakhatási körülményekhez, 
minden rászoruló gyermek számára; 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti, regionális 
és helyi szintű illetékes hatóságokat 
tájékoztatni, képezni és támogatni kell az 
uniós finanszírozás biztosításának 
területén; felszólítja a tagállamokat, hogy 
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hangsúlyozza, hogy a nemzeti, regionális 
és helyi szintű illetékes hatóságokat 
tájékoztatni, képezni és támogatni kell az 
uniós finanszírozás biztosításának 
területén; felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a gyermekek megfelelő 
lakhatáshoz való jogát azáltal, hogy ehhez 
kapcsolódóan támogatást nyújt az olyan 
szülőknek, akik számára nehézséget okoz a 
lakáshoz jutás vagy a lakásuk megtartása, 
hogy együtt maradhassanak 
gyermekeikkel, kiemelten összpontosítva a 
gyermekjóléti intézményekből kikerülő 
fiatal felnőttekre;

biztosítsák a gyermekek megfelelő 
lakhatáshoz való jogát azáltal, hogy ehhez 
kapcsolódóan támogatást nyújt az olyan 
szülőknek, akik számára nehézséget okoz a 
lakáshoz jutás vagy a lakásuk megtartása, 
hogy együtt maradhassanak 
gyermekeikkel, kiemelten összpontosítva a 
gyermekjóléti intézményekből kikerülő 
fiatal felnőttekre;
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