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Módosítás 1
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-A. mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 9. cikke 
szerint szakpolitikái és tevékenységei 
meghatározása és végrehajtása során az 
Unió figyelembe veszi a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdítására, a 
megfelelő szociális biztonság 
biztosítására, a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a 
képzés és az emberi egészség védelmének 
magas szintjére vonatkozó 
követelményeket;

Or. en

Módosítás 2
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel a szociális jogok európai 
pillérének elfogadása elengedhetetlen a 
marginalizált csoportokba tartozó, például 
romani háttérrel rendelkező személyek 
társadalmi jogainak megerősítéséhez;

Or. en

Módosítás 3
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

-Ab. mivel határozottan üdvözöljük a 
Bizottság azon kötelezettségvállalását, 
hogy a 2020 utáni időszakra megerősített 
európai stratégiai keretet dolgoz ki a roma 
egyenlőségre, a társadalmi és gazdasági 
igazságosságra, valamint a cigányellenes 
küzdelemre vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 4
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ac. mivel elfogadhatatlanul magas 
(2016-ban átlagosan 80%) a szegénység 
kockázatával fenyegetett romák aránya1a;
_________________
1a Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 
2016, Második tanulmány az európai 
uniós kisebbségekről és 
megkülönböztetésről: Romák

Or. en

Módosítás 5
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 

A. mivel a romák 43 %-a (a férfiak 
56 %-a és a nők 29 %-a) valamilyen típusú 
fizetett munkaviszonyban van1; mivel a 
romák esetében magasabb a 
munkaintenzitás, a munkahelyi 



AM\1206434HU.docx 5/103 PE652.565v01-00

HU

(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3;

bizonytalanság és a munkanélküliségi 
ráta, hiányoznak a foglalkoztatási 
hálózatok, és hátrányos 
megkülönböztetésnek vannak kitéve a 
munkavégzés területén; mivel a roma 
fiatalok (a 16–24 év közöttiek) 63 %-a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET-fiatal)2, a roma nők 
esetében pedig ugyanez az arány 72 %; 
mivel a roma NEET-fiatalok aránya 2016-
ban 2011-hez képest nőtt3;

_________________ _________________
1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.; Az 
Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2019, 
Második tanulmány az európai uniós 
kisebbségekről és megkülönböztetésről – 
Roma nők kilenc uniós tagállamban.
1b Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 
2019, Második tanulmány az európai 
uniós kisebbségekről és 
megkülönböztetésről – Roma nők kilenc 
uniós tagállamban.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

Or. en

Módosítás 6
Anne Sander

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
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közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3;

közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3; mivel különösen fontos a romák 
iskolai lemorzsolódásának az aránya; 
mivel a roma nők jelentős része nagyon 
bizonytalan helyzetben él; mivel a 
romákat érintő nehézségeket tovább 
fokozta a Covid19-válság;

_________________ _________________
1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

Or. en

Módosítás 7
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3;

A. mivel a romák Európa legnagyobb 
etnikai kisebbsége, amelynek körülbelül 
6 millió tagja él az EU-ban; mivel a 
romák körülbelül 80%-a saját országának 
szegénységi küszöbe alatt él; mivel a 
romák 43 %-a valamilyen típusú fizetett 
munkaviszonyban van1; mivel a roma 
fiatalok (a 16–24 év közöttiek) 63 %-a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET-fiatal)2; mivel a 
roma NEET-fiatalok aránya 2016-ban 
2011-hez képest nőtt3;
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_________________ _________________
1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

Or. en

Módosítás 8
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3;

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a 6 és 24 év közötti romák 50 %-a 
nem jár iskolába, és a roma fiatalok (a 16–
24 év közöttiek) 63 %-a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő (NEET-fiatal)2; mivel a 
roma NEET-fiatalok aránya 2016-ban 
2011-hez képest nőtt3;

_________________ _________________
1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

Or. en
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Módosítás 9
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3;

A. mivel a romák 43 %-a valamilyen 
típusú fizetett munkaviszonyban van1; 
mivel a roma fiatalok (a 16–24 év 
közöttiek) 63 %-a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET-fiatal)2; mivel a roma NEET-
fiatalok aránya 2016-ban 2011-hez képest 
nőtt3; mivel a roma lányokat jelentős 
számban késztetik vagy kényszerítik korai 
házasságkötésre;

_________________ _________________
1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

1 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 3. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

2 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról szóló jelentés – 2019, 
COM(2019)0406, 4. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

3 A nemzeti romaintegrációs stratégiák 
uniós keretrendszere alapján bejelentett 
romaintegrációs intézkedések, 
SWD(2019)0320, 1/2. rész, 18. o.

Or. en

Módosítás 10
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák 2020-ig érvényes uniós 
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keretrendszere alapvetően homogén 
csoportként kezeli az EU romáit, csekély 
érzékenységet mutat a helyi 
összefüggésekkel szemben, és csak 
korlátozott mértékben képes kezelni a 
romákon belüli etnikai és társadalmi-
gazdasági sokszínűséget és a többes 
identitást, valamint a halmozott 
megkülönböztetés problémáit1a;
_________________
1a Szakértői jelentések a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 2020-ig 
érvényes uniós keretrendszere 
értékelésének előretekintő szempontjai 
alapján, figyelembe véve a roma népesség 
sokszínűségét a roma egyenlőségről és 
befogadásról szóló, a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó uniós 
kezdeményezésben, 2020. január.

Or. en

Módosítás 11
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze, Michal Wiezik

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a romáknak nehéz stabil 
foglalkoztatást találniuk, ugyanis azért 
nem felelnek meg a munkaköri 
követelményeknek, mert gyakran csak 
korlátozottak az esélyeik képességeik és 
kompetenciáik fejlesztésére;

Or. en

Módosítás 12
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson



PE652.565v01-00 10/103 AM\1206434HU.docx

HU

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a nemek közötti egyenlőség, 
valamint a roma gyermekek és fiatalok 
helyzete a roma integrációval és 
beilleszkedéssel kapcsolatos beavatkozás 
két kulcsfontosságú területe, amellyel 
mind európai, mind pedig tagállami 
szinten kevésbé foglalkoznak2a;
_________________
2a Szakértői jelentések a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 2020-ig 
érvényes uniós keretrendszere 
értékelésének előretekintő szempontjai 
alapján, figyelembe véve a roma népesség 
sokszínűségét a roma egyenlőségről és 
befogadásról szóló, a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó uniós 
kezdeményezésben, 2020. január, 16. o.

Or. en

Módosítás 13
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a fennálló társadalmi-
gazdasági és egészségügyi 
egyenlőtlenségek és a megkülönböztetés 
többrétegű formái, beleértve a 
cigányellenességet és az életkor szerinti 
megkülönböztetést, különösen 
veszélyeztetett helyzetbe hozzák az idős 
roma embereket;

Or. en
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Módosítás 14
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a romák strukturális 
megkülönböztetése elleni küzdelem – 
ideértve az oktatás, a foglalkoztatás, az 
egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz 
való hozzáférés kiemelt területeit, 
valamint társadalmi-gazdasági státusuk 
jelentős javulását – a roma közösségekkel 
rendelkező környezetben a társadalmi és 
kulturális tőke növekedésén, valamint a 
roma integrációra vonatkozó hosszú távú, 
több érdekelt felet tömörítő 
megközelítésen alapul, a romák minden 
szakaszban történő aktív részvételével;

Or. en

Módosítás 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel az egyenlőségre vonatkozó 
adatgyűjtés az összes olyan alábontott 
adatra vonatkozik, amely a 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
konkrét csoportok összehasonlítható 
helyzetének felmérésére, az egyenlőség 
előmozdítását elősegítő közpolitikák 
kidolgozására és végrehajtásuk 
bizonyítékok és nem pusztán feltételezések 



PE652.565v01-00 12/103 AM\1206434HU.docx

HU

alapján történő értékelésére szolgál; mivel 
az ilyen adatok (azaz etnikai származásra 
vagy vallásra vonatkozó adatok) 
összegyűjtéséhez az adatgyűjtés 
alanyainak kizárólagos hozzájárulása 
szükséges, és az adatgyűjtés gyakran 
ellentmondásos lehet; mivel egyértelműen 
tilos a faji vagy etnikai profilalkotás, 
amikor az embereket hozzájárulásuk 
nélkül harmadik fél észleletei vagy 
általánosítása alapján, fajra, etnikai 
hovatartozásra, vallásra vagy nemzetiségi 
származásra tekintettel azonosítják;

Or. en

Módosítás 16
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel a rendelkezésre álló adatok 
és felmérések szerint a romák körében 
sokkal magasabb a munkanélküliségi ráta 
és lényegesen alacsonyabb a 
jövedelemszint, mint a többségi lakosság 
vagy más hátrányos helyzetű etnikai 
kisebbségi csoportok esetében; mivel a 
romák hasonló akadályokkal néznek 
szembe, mint más etnikai kisebbségi 
csoportok, de ez intenzívebben érinti őket 
az alacsony iskolai végzettség, az alacsony 
képzettségi szint és a munkaerő-piaci 
kirekesztés ördögi köre miatt;

Or. en

Módosítás 17
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
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Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel a kisebbségi csoportokhoz 
tartozó személyeket továbbra is hátrányos 
megkülönböztetés éri, amikor munkát 
keresnek, és ha fel is veszik őket, 
egyenlőtlen bánásmódban van részük; 
mivel az alacsonyabb bérek, a 
karrierlehetőségek hiánya, a bizonytalan 
és nehéz munkakörülmények, az 
előrelépés lehetőségének hiánya és az 
üvegplafon, a zaklatás és a visszaélésszerű 
elbocsátás csak néhány ennek 
megnyilvánulásai közül; mivel az etnikai 
kisebbségek nagyobb valószínűséggel 
kevésbé férnek hozzá a foglalkoztatási 
jogokhoz és a védelemhez; mivel az 
etnikai származás láthatólag a 
munkahelyi zaklatás esetében is számít, és 
komoly akadályt jelent a karrierépítésben;

Or. en

Módosítás 18
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel az EU-MIDIS II.3a szerint a 
felmérés idején csak minden negyedik 
legalább 16 éves roma volt 
„foglalkoztatott” vagy „önálló vállalkozó” 
fő tevékenysége szerint, és a roma nők 
sokkal alacsonyabb arányban (16 %) 
voltak foglalkoztatottak, mint a roma 
férfiak (34 %); mivel a felmérés szerint a 
fizetett munkaviszonyban lévő, 20–64 év 
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közötti romák aránya 43 %, ami jóval 
elmarad a 2015. évi uniós átlagtól, vagyis 
a 70 %-tól; mivel a fiatalok helyzete 
lényegesen rosszabb: a felmérés idején a 
16–24 év közötti romáknak átlagosan 
63 %-a volt nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő, 
míg ugyanezen korcsoport esetében a 
NEET aránya 12 % az EU-ban; mivel 
ebben a korcsoportban az eredmények 
szintén jelentős nemek közötti különbséget 
mutatnak: a fiatal roma nők 72 %-a nem 
foglalkoztatott, oktatásban és képzésben 
nem részesülő, szemben a fiatal roma 
férfiak 55 %-ával, éles ellentétben a 
lakosság többi részével;
_________________
3a Európai Bizottság, EU-MIDIS II: Az 
Európai Unió második felmérése a 
kisebbségekről és a hátrányos 
megkülönböztetésről, 2018. október

Or. en

Módosítás 19
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban él4;

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban él4; mivel a roma 
közösségek többsége, különösen Közép- és 
Kelet-Európában, szegregált 
településekben él, térbeli szegregációval 
szembesül, és sok ilyen közösség 
aránytalanul nagy mértékben ki van téve 
a környezetkárosodásnak és a 
szennyezésnek, amelyet a 
hulladéklerakók, a szennyezett területek 
vagy a szennyező iparágak okozhatnak4a;



AM\1206434HU.docx 15/103 PE652.565v01-00

HU

_________________ _________________
4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.
4a Az Európai Környezetvédelmi Iroda 
2020. évi jelentése: Pushed to the 
wastelands. Environmental racism 
against Roma communities in Central and 
Eastern Europe [A senkiföldjére szorulva. 
A közép- és kelet-európai roma 
közösségekkel szembeni környezeti 
rasszizmus], 6. o.

Or. en

Módosítás 20
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban él4;

B. mivel a roma közösségek a 
legkiszolgáltatottabbak, gyakran a 
társadalomból kirekesztett 
nyomornegyedekben élnek kifogásolható 
körülmények között, mivel a roma 
háztartások egyharmada nem rendelkezik 
csapvízzel, alig több mint fele rendelkezik 
beltéri mosdóval vagy zuhanyzóval, és a 
romák 78 %-a túlzsúfolt lakásban él4;

_________________ _________________
4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

Or. en

Módosítás 21
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze

Véleménytervezet
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B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban él4;

B. mivel a romák szélsőséges 
generációs szegénységbe születnek bele, a 
roma háztartások egyharmada nem 
rendelkezik csapvízzel, alig több mint fele 
rendelkezik beltéri mosdóval vagy 
zuhanyzóval, és a romák 78 %-a túlzsúfolt 
lakásban él4;

_________________ _________________
4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

Or. en

Módosítás 22
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban él4;

B. mivel a roma háztartások 
egyharmada nem rendelkezik csapvízzel, 
alig több mint fele rendelkezik beltéri 
mosdóval vagy zuhanyzóval, és a romák 78 
%-a túlzsúfolt lakásban élt 2016 
folyamán4;

_________________ _________________
4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

4 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

Or. en

Módosítás 23
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az EU-MIDIS II.4a szerint a 
romák 80 %-a továbbra is az országának 
szegénységi küszöbe alatt él; minden 
tizedik ember otthonában nincs villamos 
áram; és minden negyedik roma (27 %) és 
minden harmadik roma gyermek (30 %) 
olyan háztartásban él, amelyben az előző 
hónapban legalább egy alkalommal 
éheztek;
_________________
4a Európai Bizottság, EU-MIDIS II: Az 
Európai Unió második felmérése a 
kisebbségekről és a hátrányos 
megkülönböztetésről, 2018. október

Or. en

Módosítás 24
Romeo Franz

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. kiemeli, hogy a roma települések 
gyakran a nagy környezeti hatással 
érintett területeken találhatók;

Or. en

Módosítás 25
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a romák 43 %-át hátrányos 
megkülönböztetés éri a lakásvásárlás vagy 
-bérlés során, és nem ismerik kellőképpen 
az egyenlőséghez fűződő jogaikat5;

C. mivel továbbra is a térbeli 
szegregáció az egyik legfontosabb 
probléma a lakhatás területén; mivel a 
szociális lakhatás terén elért jelentős 
eredményeket állami támogatással és a 
szükséges jogszabályokkal kell 
fenntartani5a; mivel a romák 43 %-át 
hátrányos megkülönböztetés éri a 
lakásvásárlás vagy -bérlés során, és nem 
ismerik kellőképpen az egyenlőséghez 
fűződő jogaikat5;

_________________ _________________
5 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

5 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.
5a Európai Bizottság, 2019. évi jelentés a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásáról, 8–9. o.

Or. en

Módosítás 26
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a romák 43 %-át hátrányos 
megkülönböztetés éri a lakásvásárlás vagy 
-bérlés során, és nem ismerik kellőképpen 
az egyenlőséghez fűződő jogaikat5;

C. mivel a romák 43 %-át hátrányos 
megkülönböztetés éri a lakásvásárlás vagy 
-bérlés során, és nem ismerik kellőképpen 
az egyenlőséghez fűződő jogaikat5; mivel a 
kilenc uniós tagállam reprezentatív 
felméréseiből rendelkezésre álló adatok és 
eredménymutatók szerint a lakhatási 
helyzet 2011 és 2016 között nagyjából 
változatlan maradt, és csak néhány 
országban javult némileg a vízhez és az 
alapvető szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés;

_________________ _________________
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5 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

5 Európai Bizottság, A nemzeti 
romaintegrációs stratégiákról szóló 2019. 
évi jelentés: főbb következtetések, 6. o.

Or. en

Módosítás 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a romák a Covid19-
világjárványnak egyik leginkább kitett 
csoportot jelentik; mivel az egészségügyi 
válság gazdasági és társadalmi 
következményei a leginkább a roma 
népességet fenyegetik, és elmélyítik a 
jelenlegi egyenlőtlenségeket a roma 
integráció minden kiemelt területén; 
mivel a cigányellenesség a romákkal 
szembeni bűnbakképzés és a koronavírus-
válság etnicizációja formájában is jelen 
van6a;
_________________
6a Európai Bizottság, Áttekintés a 
koronavírussal kapcsolatos 
intézkedéseknek az EU marginalizált 
roma közösségeire gyakorolt hatásáról, 
2020. május, 1. o.

Or. en

Módosítás 28
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a roma közösségek 
életkörülményei, iskolázottsági szintje és 
egészségi állapota determinálják a 
szociális és munkaerő-piaci helyzetüket, 
továbbá kirekesztésüknek és a 
rasszizmusnak is gyakran ürügyéül 
szolgálnak, és mivel mindez gátolja, hogy 
esélyük legyen a szegénység ördögi 
körének megtörésére, továbbá 
megakadályozza legalapvetőbb emberi és 
polgári jogaik gyakorlását is,

Or. en

Módosítás 29
Romeo Franz

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. hangsúlyozza, hogy a személyes 
dokumentumok, például a születési 
anyakönyvi kivonatok és az azonosító 
dokumentumok hiánya gyakran 
megakadályozza a romákat abban, hogy 
lakást vásároljanak vagy béreljenek, és 
hozzáférjenek az alapvető állami 
támogatási szolgáltatásokhoz; mivel a 
hiányzó ingatlanokmányok akadályozzák 
a közműszolgáltatásokhoz – például a 
fűtéshez vagy vízellátáshoz – való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 30
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséget minden területen biztosítani 
kell, és elő kell mozdítani, ideértve a 
munkaerő-piaci részvételt, a 
foglalkoztatás feltételeit, a béreket, a 
képesítésre irányuló képzést, a 
karrierváltást és az előrelépést is;

Or. en

Módosítás 31
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel különböző etnikai 
hovatartozású, többek között romani 
hátterű emberek is a kéregetés mellett 
döntöttek; mivel a kéregetés gátolja az 
integrációt, korlátozza a szociális 
biztonságot, és megakadályozza a 
fiatalokat tanulmányaik befejezésében;

Or. en

Módosítás 32
Jordi Cañas

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a római nők és lányok az 
interszekcionális diszkrimináció miatt 
sajátos kiszolgáltatott helyzetben vannak, 
és ez magas szintű iskolai kudarcot és 
munkanélküliségi rátát eredményez;

Or. en
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Módosítás 33
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a rossz közlekedési 
infrastruktúra, a közigazgatási szervek és 
szolgáltatások hiánya, különös tekintettel 
a magas színvonalú oktatási 
intézményekre és az egészségügyi 
ellátásra, súlyosbítja a regionális 
különbségeket és a gettósodást;

Or. en

Módosítás 34
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cb. mivel a romákra, különösen pedig 
a nőkre, aránytalan mértékű hatást 
gyakorol a Covid19-világjárvány a 
segélyekhez, az árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok 
nyújtása területén;

Or. en

Módosítás 35
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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Cc. mivel a romák esetében fokozott a 
kockázata a Covid19-cel történő 
megfertőződésnek, és rendkívül nagy a 
kockázata annak, hogy a Covid19-válság 
negatív következményeinek áldozatává 
válnak az egészségügyi ellátáshoz, az 
oktatáshoz, a szociális juttatásokhoz, 
többek között a munkanélküli-
ellátásokhoz vagy a koronavírus 
hatásának enyhítését célzó bármilyen más 
intézkedéshez való hozzáférés 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 36
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy 
kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az Unió gazdasági 
jóléte és a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák 2020-ig érvényes uniós 
keretrendszere, valamint az elmúlt 
évtizedben a kohéziós alapok keretében 
bevezetett intézkedések ellenére a romák 
helyzete az EU-ban összességében 
stagnált; csupán nagyon korlátozott 
előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén, egyes területeken pedig 
még vissza is fejlődött a politikai akarat 
hiánya miatt; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy mutasson példát, és vezessen be „a 
roma szempontokat érvényesítő 
szakpolitikát” annak érdekében, hogy a 
roma perspektívát a szakpolitikák, 
programok és projektek minden 
szakaszában és szintjén integrálhassa, 
ideértve konkrétan a helyreállítási tervet, 
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a 2021 és 2027 közötti időszakra 
vonatkozó új többéves pénzügyi keretet, az 
európai zöld megállapodást, az új közös 
agrárpolitikát, a Méltányos Átállást 
Támogató Alapot, az új európai 
készségfejlesztési menetrendet, az európai 
digitális stratégiát és a kkv-stratégiát a 
fenntartható és digitális Európáért; 
felhívja a Bizottságot, hogy 
általánosságban akadályozza meg a 
hátrányos megkülönböztetést az uniós 
szakpolitikákban, és segítse elő a 
megerősítő intézkedéseket; felhívja a 
tagállamokat, hogy kövessék ezt az utat, és 
alkossanak olyan szakpolitikákat, amelyek 
elősegítik a romák aktív beilleszkedését 
társadalmainkba;

Or. en

Módosítás 37
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység, a 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés aránya, és akik alapvető, főleg 
gazdasági és szociális jogait nem tartják 
tiszteletben, megakadályozva ezzel, hogy 
érvényesíthessék a szóban forgó jogokat; 
sajnálattal állapítja meg, hogy az elmúlt 
évtizedben a romák társadalmi 
befogadása tekintetében bevezetett 
intézkedések ellenére csupán korlátozott 
előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságokat és 
kormányokat, hogy kezeljék prioritásként a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtását, valamint erősítsék meg a 
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nemzeti kapcsolattartók szerepét a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 
megtervezésében, kiigazításában és 
kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 38
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák 
Európa legnagyobb etnikai kisebbségét 
jelentik, és az egyik olyan kisebbségi 
csoport Európában, ahol a legmagasabb a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, a 
folyamatos megkülönböztetés és a 
különféle létfontosságú szolgáltatásokhoz 
való egyenlőtlen hozzáférés aránya, ami 
nemcsak számtalan egyéni emberi jogi 
jogsértést eredményez, hanem 
veszélyezteti az EU társadalmi kohézióját, 
továbbá gazdasági és társadalmi 
lehetőségeit is; sajnálattal állapítja meg, 
hogy az elmúlt évtizedben bevezetett 
intézkedések ellenére csupán korlátozott 
előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 39
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott mérhető előrelépés történt a 
lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását; hangsúlyozza, 
hogy fontos az előrehaladás mérése, és 
hogy megfelelő mutatók felhasználásával 
létre kell hozni egy megbízható nyomon 
követési rendszert;

Or. en

Módosítás 40
Romeo Franz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; hangsúlyozza, hogy a 
Covid19-világjárvány kiszolgáltatott 
romákra gyakorolt gazdasági hatása 
katasztrofális, mivel a romák gyakran az 
informális ágazatban dolgoznak, és így 
bármiféle jövedelem vagy szociális 
támogatás nélkül maradtak; felhívja a 
helyi hatóságokat és kormányokat, hogy 
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kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 41
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák – és 
különösen a roma nők – az egyik olyan 
kisebbségi csoport Európában, ahol a 
legmagasabb a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés aránya; sajnálattal állapítja 
meg, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett 
intézkedések ellenére csupán korlátozott 
előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén, ami sérti az Unió 
gazdasági és társadalmi kohézióját, 
valamint a regionális egyenlőtlenségek 
csökkentését; felhívja a helyi hatóságokat 
és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 42
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya, és akik a 
strukturális rasszizmus egyedi 
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bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

formájának, az úgynevezett 
cigányellenességnek az áldozatai; 
sajnálattal állapítja meg, hogy az elmúlt 
évtizedben bevezetett intézkedések ellenére 
csupán korlátozott előrelépés történt a 
lakhatás, a foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 43
Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a strukturális 
megkülönböztetés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy kezeljék 
prioritásként a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 44
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy 
kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; megjegyzi, hogy a 
munkaerőpiacok gyorsan változnak, 
emiatt pedig romlott a legképzetlenebb 
romák helyzete;

Or. en

Módosítás 45
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy 
kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

1. hangsúlyozza, hogy a romák az 
egyik olyan kisebbségi csoport Európában, 
ahol a legmagasabb a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés aránya; sajnálattal 
állapítja meg, hogy az elmúlt évtizedben 
bevezetett intézkedések ellenére csupán 
korlátozott előrelépés történt a lakhatás, a 
foglalkoztatás, az oktatás és az 
egészségügy terén; felhívja a helyi, a 
regionális és a nemzeti hatóságokat, hogy 
eredményesen hajtsák végre a nemzeti 
romaintegrációs stratégiákat;

Or. en

Módosítás 46
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 2020 utáni 
megerősített uniós stratégiai 
keretrendszerének, valamint a 
cigányellenességgel szembeni küzdelem 
fokozásának szükségességéről szóló, 
2019. február 12-i európai parlamenti 
állásfoglalásra, sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek javaslatot 
egy ambiciózus, átfogó és kötelező 
érvényű uniós stratégiai keretre, amely a 
roma egyenlőségre, a társadalmi és 
gazdasági igazságosságra, valamint a 
cigányellenesség elleni küzdelemre szólít 
fel a 2020 utáni időszakban, és amelyben 
konkrét közös uniós célokat és 
minimumszabályokat határoznak meg, 
amelyeket a tagállamok nemzeti célokká 
alakíthatnak, és ahol az országok egyedi 
sajátosságai annyiban relevánsak, 
amennyiben azok célkitűzése maghaladja 
a minimumszabályokat; továbbá 
gondoskodjanak arról, hogy megfelelő 
módon foglalkozzanak a halmozott és 
interszekcionális megkülönböztetéssel, a 
nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésével, valamint a gyermekek 
szempontjait figyelembe vevő 
megközelítéssel;

Or. en

Módosítás 47
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy bár sok roma 
sikeresen illeszkedett be a változóban lévő 
munkaerőpiacokra, a romák nagyon nagy 
része ragaszkodik ahhoz, hogy a 
társadalom peremén maradjon, mivel meg 
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kívánja őrizni identitását és a 
hagyományos értékeket; megjegyzi, hogy 
sok roma nem teljesíti az alapvető 
adminisztrációs követelményeket, és nincs 
igazoló okmánya a földterület és az 
épületek tulajdonjogáról, 
következésképpen hivatalosan egész 
lakónegyedek nem léteznek; megjegyzi, 
hogy sok felnőtt és gyermek láthatatlan 
marad közigazgatási szempontból, és 
nagyon korlátozott hozzáféréssel 
rendelkezik az egészségügyi ellátáshoz, az 
oktatáshoz és a szociális 
szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 48
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy 
állapítson meg kötelező érvényű célokat, 
intézkedéseket és célokat a tagállamok 
számára, továbbá egyértelmű ütemtervet 
és világos és kötelező érvényű előrelépési 
követelményeket, valamint 
eredménymutatókat és megfelelő 
finanszírozást a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák uniós keretrendszerének 
végrehajtásához; felhívja a helyi 
hatóságokat és kormányokat, hogy 
kezeljék prioritásként a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását;

Or. en

Módosítás 49
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet



PE652.565v01-00 32/103 AM\1206434HU.docx

HU

1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy az érintett romák 
szegénységének ördögi körét a lehető 
legkorábbi életkortól kezdve hatékony 
célzott intézkedésekkel kell megszüntetni, 
mivel a célzott intézkedések az oktatás 
minden szintjén hatékony eszközök 
lehetnek a szegénység elleni 
küzdelemben; hangsúlyozza, hogy 
támogatni kell a magasabb oktatási 
szintre való átmenetet, a szóban forgó 
intézkedések szociális beruházásokkal 
történő támogatásával is;

Or. en

Módosítás 50
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Loránt Vincze

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhív arra, hogy fordítsanak 
nagyobb figyelmet azokra a tagállamokra, 
amelyek jelentős roma népességgel 
rendelkeznek, és korábban meglehetősen 
hatástalan intézkedéseket hoztak. A 
Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie és 
jobban támogatnia kell ezeket a 
tagállamokat, valamint azok szakpolitikáit 
és intézkedéseit;

Or. en

Módosítás 51
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az élet minden 
területén biztosítsák a romák inkluzív 
egyenlőségét, különös figyelmet fordítva a 
nőkre és a lányokra, valamint a 
fogyatékossággal élő személyekre, akik 
interszekcionális diszkrimináció 
áldozataivá váltak;

Or. en

Módosítás 52
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja e tekintetben a 
tagállamokat, hogy fogadják el a 
személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló tanácsi 
irányelvet (COM(2008) 0426 final, 2008. 
július 2.);

Or. en

Módosítás 53
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szegénységet – 
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különös tekintettel a 
gyermekszegénységre, a társadalmi 
kirekesztésre, valamint a 
cigányellenességre és a 
megkülönböztetésmentességre – mint 
keresztmetszeti dimenziót érvényesítsék az 
EU roma stratégiájának és a nemzeti 
romaintegrációs stratégiáknak a négy 
kulcsterületén keresztül, biztosítva, hogy 
az egyenlőség, a fenntartható 
foglalkoztatási lehetőségek, a befogadó 
oktatás, a minőségi lakhatás és a 
megfelelő egészségügyi ellátás 
hozzájárulnak a roma jólét általános 
javulásához, valamint hogy a többszörös 
és az interszekcionális megkülönböztetést, 
a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítését és a gyermekek 
szempontjából érzékeny megközelítést 
megfelelően kezelik mind az EU stratégiai 
keretrendszerében, mind a nemzeti 
romaintegrációs stratégiákban; felhívja a 
helyi és regionális önkormányzatokat és a 
kormányokat, hogy a 2020 utáni 
időszakra vonatkozó stratégiai uniós 
keretrendszerrel összhangban kezeljék 
kiemelten a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák elfogadását, felülvizsgálatát és 
végrehajtását, garantálva a szóban forgó 
stratégiák szoros kapcsolatát az 
általánosabb szakpolitikákkal;

Or. en

Módosítás 54
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy készítsen egy 2020 utáni időszakra 
vonatkozó uniós keretrendszert, amely 



AM\1206434HU.docx 35/103 PE652.565v01-00

HU

tükrözi a romák jelenlegi sokszínűségét és 
többszörös identitását, integrálja a nemek 
közötti egyenlőség elvét és a roma 
gyermekekre és fiatalokra összpontosító 
hangsúlyt mint a pozitív változás 
kulcstényezőit, továbbá támogassa az 
interakcionális és több érdekelt felet 
tömörítő megközelítést a nemzeti 
integrációs stratégiák terén, ahol a romák 
aktívan részt vesznek az integrációs 
intézkedések egyes szakaszaiban, az 
előkészítéstől a végrehajtásig;

Or. en

Módosítás 55
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a – konkrétan a helyi és 
regionális szinten tevékenykedő – roma 
civil társadalmi szervezetek, szakértők és 
közösségi tagok egyenlő részvételét a 
politikai vitában és a döntéshozatalban 
egyaránt;

Or. en

Módosítás 56
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. elismeri, hogy a romák társadalmi 
és gazdasági jogainak garantálása 
érdekében meg kell vizsgálni egy átfogóbb 
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megközelítést, megerősítve a roma 
kisebbség társadalmi szereplőként való 
elismerését, valamint a roma civil 
társadalom képviseleti szervezeteinek 
hatékony és szervezett részvételét, lehetővé 
téve számukra a gazdasági és 
szociálpolitikák végrehajtásában, nyomon 
követésében és értékelésében való érdemi 
részvételüket; felhívja a Bizottságot, hogy 
a roma részvételt tekintse kötelező közös 
minőségügyi szabványnak a jövőbeni 
uniós stratégiai keretrendszer és a nemzeti 
stratégiák tekintetében, valamint hogy a 
pénzügyi és strukturális mechanizmusok 
biztosítsák az egyenlő és minőségi 
részvételt;

Or. en

Módosítás 57
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kiemeli, hogy a foglalkoztatás a 
társadalmi befogadás fő útja, ezért az 
etnikai kisebbségeknek lehetőséget kell 
biztosítani a teljes körű munkaerő-piaci 
részvételre, és az „egyenlő munkáért 
egyenlő jogállást és egyenlő bért” elvét 
minden munkavállalóra alkalmazni kell;

Or. en

Módosítás 58
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1d. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be közleményt a tagállamok és a 
munkaadók által alkalmazandó 
megkülönböztetésmentes toborzási 
politikákról szóló iránymutatásokról és 
szabványokról, ideértve az egyenlőségi 
tervek vállalati szintű és ágazati kollektív 
szerződések formájában történő 
elfogadására, valamint a sokszínűséggel 
foglalkozó munkacsoportok munkahelyi 
létrehozására vonatkozó ajánlásait, 
ideértve a sztereotípiák, az előítéletek és a 
negatív hozzáállás kezelését, a 
diszkrimináció megakadályozását a 
toborzás során, az előléptetést, a fizetést és 
a képzéshez való hozzáférést; kiemeli, 
hogy ezeket az esélyegyenlőségi cselekvési 
terveket fel kell használni a munkahelyi 
etnikai és kulturális sokszínűség 
előmozdítására, a rasszizmus, a 
kapcsolódó megkülönböztetés és zaklatás 
elleni belső szabályok kidolgozására, 
valamint a munkaerő toborzásának, 
előrelépésének és megtartásának az 
esélyegyenlőség területén történő 
figyelemmel kísérésére és 
felülvizsgálatára, a közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztető gyakorlatok 
azonosítása és korrekciós intézkedések 
elfogadása érdekében, hogy e területek 
mindegyikén csökkenthető legyen az 
egyenlőtlenség, valamint hogy e célból az 
egyenlőségre vonatkozó adatokat kell 
gyűjteni a magánélet és az alapvető jogok 
normáinak tiszteletben tartása érdekében;

Or. en

Módosítás 59
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
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1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. felhívja a Bizottságot, hogy 
fogadjon el közös uniós keretet az 
egyenlőséggel kapcsolatos megbízható és 
összehasonlítható, alábontott adatok 
gyűjtésére és elemzésére a 
megkülönböztetés – többek között a 
foglalkoztatásban történő 
megkülönböztetés – elleni küzdelem 
érdekében; hozzáteszi, hogy ennek 
tartalmaznia kell az egyenlőség mérésére 
szolgáló munkaerő-piaci mutatókat, 
ideértve a migránsok és a kisebbségi 
csoportok foglalkoztatási helyzetét is, a 
magánélet és az alapvető jogokra 
vonatkozó normák tiszteletben tartásával;

Or. en

Módosítás 60
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, amelyet a különösen a roma 
gyermekeket és fiatalokat érintő iskolai 
kudarc magas aránya nehezít, a 
munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

Or. en
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Módosítás 61
Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal Wiezik, Loránt Vincze, Ivan 
Štefanec

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkakeresés előtt gyakran a 
legnagyobb akadályt jelentő negatív 
sztereotípiákkal szembeni küzdelem, a 
munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

Or. en

Módosítás 62
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, 
valamint az oktatásban részt nem vevő 
roma fiatalok növekvő aránya, a roma 
nőkre és lányokra, valamint azokra az 
intézkedésekre összpontosítva, amelyek a 
hagyományos nemi szerepek jelentette 
akadály felszámolásához szükségesek;
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Or. en

Módosítás 63
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, a kifogásolható 
munkakörülmények és a kizsákmányolás 
kezelése, valamint az oktatásban részt nem 
vevő roma fiatalok növekvő aránya;

Or. en

Módosítás 64
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat 
összehangolása, valamint az oktatásban 
részt nem vevő roma fiatalok növekvő 
aránya;

2. hangsúlyozza, hogy a roma 
foglalkoztatás területén a megoldásra váró 
legfontosabb kérdések az oktatásból a 
nyitott munkaerőpiacra való hatékony 
átmenet, a be nem jelentett foglalkoztatás 
különféle formáinak kezelése, a 
munkáltatók által alkalmazott 
megkülönböztetés, a munkaerő-kereslet és 
a munkaerő-kínálat összehangolása, 
valamint az oktatásban részt nem vevő 
roma fiatalok növekvő aránya;

Or. en
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Módosítás 65
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
teljesítse azon kötelezettségvállalását, 
hogy cselekvési tervet fogad el a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtására, 
valamint a roma integrációnak a szociális 
jogok európai pillérének társadalmi 
eredménytáblájába mutatóként történő 
beépítésére; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy összpontosítsanak a 
romákra olyan módon, hogy tükrözzék 
egyedi helyzetüket, biztosítva a minőségi 
foglalkoztatást, a tisztességes 
munkahelyekhez való hozzáférést, a 
tisztességes bért és a 
munkakörülményeket, valamint 
garantálják, hogy a szociális védelmi 
rendszerek és a szociális szolgáltatások 
megfelelőek, hozzáférhetők és azokat a 
potenciális kedvezményezettek használják, 
ideértve a megkülönböztetéstől mentes 
általános egészségügyi ellátást, a 
minimáljövedelem rendszereit és a 
nyugdíjjogosultságokat;

Or. en

Módosítás 66
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az oktatást a roma 
közösségeken belül hagyományosan 
alábecsülik, és hogy sok roma mélyen 
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gyökerező szkepticizmust tanúsít a 
formális oktatás iránt; rámutat, hogy a 
szocializáció hiánya miatt sok roma 
gyermeknek vannak nehézségei az 
iskolában; kiemeli, hogy a patriarchális 
hagyományok miatt a roma lányok 
kénytelenek korán elhagyni az iskolát; 
hangsúlyozza, hogy a roma nőket és 
lányokat általában hátrányosan 
megkülönböztetés éri saját 
közösségükben, és alábecsülik őket;

Or. en

Módosítás 67
Anne Sander

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy előmozdítsák az oktatáshoz, a 
felsőoktatáshoz, a tanulószerződéses 
gyakorlati képzéshez és a szakképzéshez 
való hozzáférést a romák számára 
gazdasági integrációjuk és társadalmi 
beilleszkedésük elősegítése érdekében. A 
korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás 
megakadályozza a fiatal romák képzését, 
valamint a munkaerőpiacra jutásukat; 
hangsúlyozza, hogy a romáknak teljes 
mértékben részesülniük kell a minőségi 
oktatás előnyeiből, hogy megszerezhessék 
az alapvető készségeket, többek között a 
digitális készségeket;

Or. en

Módosítás 68
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy a tagállamok 
több intézkedést is hoztak a roma 
gyermekek iskolalátogatásának 
előmozdítása érdekében, például ingyenes 
étkezést és ingyenes tankönyveket 
biztosítottak az iskolákban, valamint 
minden gyermekre kiterjesztették az 
óvodai/iskola előtti nevelésben való 
részvétel kötelezettségét már egy korábbi 
életkortól fogva. E bevált gyakorlatokat 
folytatni kell;

Or. en

Módosítás 69
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre 
vonatkozó program kifejezetten 
összpontosítson a fiatal romákra, különös 
tekintettel a roma nőkre, és a roma és a 
romákat támogató nem kormányzati 
szervezetek révén alkalmazzanak 
hatékony, aktív tájékoztatási 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 70
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a vállalkozások szorosabb 
bevonását, különösen helyi szinten, és 
vizsgálják meg a szociális vállalkozások 
fejlesztése támogatásának lehetőségét a 
romák számára fenntartható 
munkahelyek létrehozása érdekében, 
különös tekintettel a roma nőkre;

Or. en

Módosítás 71
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy a romani háttérrel 
rendelkező olyan személyek, akik a 
mobilitáshoz fűződő jogaikat gyakorolják, 
minden szükséges egészségügyi ellátáshoz 
hozzájussanak abban a tagállamban, ahol 
laknak, és hogy sem a szegénység, sem a 
tartózkodási hely szerinti jogállás ne 
akadályozza a szükséges egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést;

Or. en

Módosítás 72
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy az 
általános programok – beleértve a 
strukturális alapokból finanszírozott 
programokat is – aktívan elérjék a 
romákat, és hatásukat rendszeresen 
figyelemmel kísérjék a roma és a romákat 
támogató nem kormányzati szervezetek 
bevonásával;

Or. en

Módosítás 73
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a tagállamokat, hogy 
fektessenek be olyan munkaerő-
megfigyelési és panasztételi 
mechanizmusokba, amelyek forrásokkal 
rendelkeznek, elérhetőek és eredményesek 
minden munkavállaló számára, 
függetlenül állampolgárságuktól vagy 
tartózkodási helyük szerinti jogállásuktól, 
hogy megvédjék a munkavállalókat a 
munkáltatók általi megtorlásoktól és a 
káros következményektől, valamint 
támogassák a civil társadalmi 
szervezeteket a jogaikra és a jogok 
gyakorlásának módjára vonatkozó 
információk biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 74
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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3. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés tervezése uniós szinten 
szorosan kapcsolódjon a romák 
integrációjának folyamatához;

törölve

Or. en

Módosítás 75
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés tervezése uniós szinten 
szorosan kapcsolódjon a romák 
integrációjának folyamatához;

3. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés tervezése uniós szinten 
szorosan kapcsolódjon a romák 
integrációjának folyamatához; e célból 
kiemeli, hogy nemek és életkor szerint 
lebontott, megbízható adatokat kell 
szisztematikusan gyűjteni az igények és a 
kontextus elemzésének alátámasztása, 
valamint a célok és hatásmutatók olyan 
módon történő meghatározásának 
elősegítése érdekében, hogy a lehető 
legjobb eredményt biztosítsák az 
igényeknek a tervezéshez és a 
költségvetéshez történő igazítása 
tekintetében úgy nemzeti, mint uniós 
szinten;

Or. en

Módosítás 76
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a 3. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés tervezése uniós szinten 
szorosan kapcsolódjon a romák 
integrációjának folyamatához;

tagállamokat annak biztosítására, hogy a 
helyreállítási terv és a 2021 és 2027 
közötti időszakra vonatkozó új többéves 
pénzügyi keret uniós szinten szorosan 
kapcsolódjon a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák 2020-ig érvényes uniós 
keretrendszeréhez, kötelező 
célkitűzéseihez és a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák által történő 
végrehajtásukhoz;

Or. en

Módosítás 77
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot annak biztosítására, hogy a 
következő többéves pénzügyi keret 
könnyítse meg a szinergiákat a roma 
kérdésekkel kapcsolatos átfogó uniós 
politikák és a 2020 utáni uniós stratégiai 
keretrendszer között, valamint hogy a 
szegénység csökkentését, a romák 
befogadását és az egészséghez való 
hozzáférést tematikus formában őrizzék 
meg az esb-alapok prioritásai szerint, a 
nemzeti szegénységcsökkentési 
stratégiákhoz és cselekvési tervekhez 
kapcsolódva; sürgeti a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy foglalkozzon a romáknak 
az ESZA+ területén tapasztalható 
egyenlőtlen helyzetével az EU-ban, és 
emlékeztet az Európai Parlamentnek az 
Európai Szociális Alap pluszról (ESZA+) 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslatról szóló állásfoglalására, 
amely a következő konkrét célkitűzést 
tartalmazza: „viiia. a marginalizált 
közösségek – például a romák – hátrányos 
megkülönböztetése elleni küzdelem, és 
társadalmi-gazdasági integrációjuk 
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előmozdítása”;

Or. en

Módosítás 78
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy 
gondosan értékelje a roma integráció 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
mutatóit, és azonosítsa a bevált 
gyakorlatokat, valamint a 
hiányosságokat; emlékeztet arra, hogy a 
roma integráció nyomon követését elvileg 
javítani kell az ESZA 9. beruházási 
prioritásának (ii) pontja, az ESZA és az 
ERFA operatív programjainak 
kapcsolódó konkrét célkitűzései, valamint 
az ESZA résztvevőkre vonatkozó közös 
kimeneti mutatójának, továbbá 
programspecifikus mutatóknak és 
céloknak a felhasználása alapján;

Or. en

Módosítás 79
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. azt javasolja a Bizottságnak, hogy 
segítse elő a bevált módszerek tagállamok 
közötti megosztását, valamint rendszeres 
értékelés céljából kísérje figyelemmel a 
helyzetet;

Or. en
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Módosítás 80
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vonják be a roma 
közösségek képviselőit, többek között az 
ifjúságot, a konzultációs és döntéshozatali 
folyamatokba mind uniós, mind nemzeti 
szinten;

Or. en

Módosítás 81
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. emlékeztet arra, hogy a helyi és 
nemzeti kormányok szerepe, az erőteljes 
partnerségek és a helyi érdekelt felek – 
például a helyi önkormányzatok és az 
iskolai felügyelőségek – elkötelezettsége 
döntő jelentőségű a romák 
integrációjának fenntarthatósága 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 82
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat; emlékeztet arra, hogy a 
Bizottság 3 tagállammal szemben indított 
kötelezettségszegési eljárást a roma 
gyermekek szegregációja miatt; véleménye 
szerint az elmúlt évek a Bizottság 
erőfeszítései ellenére nem mutattak 
javulást; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
tegyen további lépéseket, és utalja ezeket 
az eseteket az Európai Bíróság elé;

Or. en

Módosítás 83
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják; mély 
sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a 
roma gyermekek sajátos nevelési 
igényűként való téves diagnózisa továbbra 
is általános megkülönböztető gyakorlat, 
ami azt eredményezi, hogy aránytalanul 
sok roma gyermek jár „speciális” 
iskolába, ezáltal elszigetelődik az 
általános iskolai rendszertől, és gyakran 
csak alacsonyabb szintű oktatásban 
részesül;

Or. en
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Módosítás 84
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket 
gyakran szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak el kell kötelezniük 
magukat a roma tanulók iskolai 
szegregációjának megszüntetése mellett;

Or. en

Módosítás 85
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat; figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy sok gyermek anyanyelvként 
használja a romani nyelvet, amelynek 
oktatását ezért biztosítani kell; 

Or. en
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Módosítás 86
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat;

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 
gyakorlat; fokozott erőfeszítésekre szólít 
fel a roma gyermekek teljes oktatási 
ciklusban való részvételének fokozása 
érdekében, az iskola előtti szakasztól a 
felsőoktatásig;

Or. en

Módosítás 87
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, mivel a roma gyermekeket gyakran 
szegregált környezetben oktatják, 
miközben a roma gyermekek sajátos 
nevelési igényűként való téves diagnózisa 
továbbra is általános megkülönböztető 

4. hangsúlyozza, hogy az illetékes 
állami hatóságoknak sürgősen és szilárdan 
el kell kötelezniük magukat a roma tanulók 
iskolai szegregációjának megszüntetése 
mellett, biztosítva a nem roma 
tanulókéhoz hasonló minőséget és 
inkluzív többségi tanulást, mivel a roma 
gyermekeket gyakran szegregált 
környezetben oktatják, miközben a roma 
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gyakorlat; gyermekek sajátos nevelési igényűként 
való téves diagnózisa továbbra is általános 
megkülönböztető gyakorlat;

Or. en

Módosítás 88
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy 
helyezzen nagyobb hangsúlyt az ifjúságra 
az EU 2021–2027 közötti roma 
keretrendszerében, különös tekintettel az 
oktatásból a foglalkoztatásba való 
átmenetre, és gondoskodjon arról, hogy a 
tagállamok a nemzeti romaintegrációs 
stratégiákban prioritásként kezelik az 
ifjúsági foglalkoztatást; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az ifjúsági garancia 
kezdeményezésnek a 2021–2027 közötti 
időszakban történő végrehajtása során 
kedvezményezettként figyelembe veszik a 
fiatal romákat, és elfogadnak egy 
ambiciózus és befogadó európai 
gyermekgaranciát, amely szintén 
figyelembe veszi jogaikat és igényeiket; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat az 
európai ifjúsági garancia és az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés reformjára, 
különös figyelmet fordítva a leginkább 
marginalizált helyzetű személyekre, 
ideértve az olyan intézkedéseket is, mint 
például a kifejezetten marginalizált 
csoportok számára nyújtott képzési 
programok célzottabb irányítása, egyedi 
képzés az állami foglalkoztatási 
szolgálatok számára arra vonatkozóan, 
hogy miként lehet elérni a marginalizált 
csoportokat és hogyan lehet velük 
foglalkozni, vagy megerősített 
partnerségek az oktatási intézményekkel 
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és a nem kormányzati szervezetekkel a 
romák és más marginalizált csoportok 
elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 89
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az elkülönített 
iskolai környezet gátolja a társadalmi és 
gazdasági beilleszkedést; e célból 
emlékeztet az Emberi Jogok Európai 
Bírósága vonatkozó határozataira, 
valamint a romák iskolai hátrányos 
megkülönböztetésével kapcsolatos 
kötelezettségszegési eljárásokra három 
tagállam, nevezetesen a Cseh Köztársaság 
(2014), Szlovákia (2015) és Magyarország 
(2016) ellen; felhívja a Bizottságot, hogy 
értékelje a vonatkozó korrekciós 
intézkedéseket és azoknak a roma 
gyermekekre gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 90
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. átalakított KAP-ot szorgalmaz, 
amely lehetővé tenné és előmozdítaná a 
mezőgazdasági munka innovatív formáit, 
ideértve a roma közösségek társadalmi 
szövetkezeteit, amelyek szintén fontos 
szerepet játszhatnak a méltányos, 
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egészséges és környezetbarát 
élelmiszerrendszer létrehozásában, és 
hozzájárulnának az európai zöld 
megállapodás céljainak 
megvalósításához; felszólít a bevált 
gyakorlatok népszerűsítésére és 
megosztására ezen a területen a 
tagállamok között;

Or. en

Módosítás 91
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a roma 
pedagógusok alapvető szerepet játszanak 
az oktatáson belüli szegregáció 
megszüntetésében, valamint részben 
megoldást jelenthetnek a földrajzilag 
szegregált iskolák problémájára, továbbá 
hangsúlyozza, hogy a deszegregációs 
folyamat elősegítése, az írástudatlanság 
csökkentése, valamint az egész életen át 
tartó tanulási és felnőttképzési programok 
ösztönzése érdekében rendkívül fontos 
megerősíteni jelenlétüket az oktatási 
szervezeteken belül;

Or. en

Módosítás 92
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. határozottan ajánlja, hogy 
folytassák a romák ifjúsági mentorrá és 
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közvetítővé való képzését és ilyenként való 
foglalkoztatását az oktatási átállás és a 
munkaerőpiacra való bekerülés 
támogatása érdekében; kiemeli, hogy az 
aktív munkaerő-piaci politikákkal – 
beleértve az ifjúsági garanciát – 
egyértelműbben a romákra (fiatalok és 
nők) kell összpontosítani, továbbá 
szisztematikusan figyelemmel kell kísérni 
a hátrányos megkülönböztetést a 
munkaerőpiacra jutás és a munkahely 
tekintetében és azzal meg kell küzdeni;

Or. en

Módosítás 93
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
összehangolt megközelítéseket a roma 
gyermekek társadalmi beilleszkedése 
érdekében; ebben az értelemben kéri az 
ESZA+ keretében egy európai 
gyermekgarancia sürgős elfogadását, 
20 milliárd EUR összegű külön 
finanszírozással, hogy támogassák egy 
nemzedék szegénységből való kiemelését;

Or. en

Módosítás 94
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az 
egészségügyi szolgáltatások akadályai és 
az alapvető egészségtudatosság hiánya 
növelik a roma diákok széles körű 
szegregációját az iskolában; emellett a 
romák jelenlétével érintett 
társadalmakban széles körben elterjedt 
cigányellenesség, az iskola előtti 
neveléssel kapcsolatos strukturális 
hátrányok és a társadalmi kirekesztés a 
szegregált iskolák és a roma gyermekekkel 
szembeni megkülönböztetés kiváltó 
okainak minősülnek, ami a 
munkanélküliség és a szegénység ördögi 
köréhöz vezet; e célból ezeknek a kiváltó 
okoknak a kezelése, ugyanakkor a 
tudatosság növelése kiemelkedően fontos;

Or. en

Módosítás 95
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli egyes tagállamok 
erőfeszítéseit, amelyek jogalkotási 
eszközöket fogadtak el azzal a céllal, hogy 
az inkluzív oktatás bevezetése mellett 
biztosítsák a minőségi oktatás és az 
oktatáson belüli egyenlőség közötti 
megfelelést; ezen intézkedések célja, hogy 
a roma gyermekeket, valamint az összes 
hátrányos helyzetű csoportot a 
lehetőségekhez mérten integrálják az 
oktatási rendszerbe, a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felső középfokú 
oktatásig, ami a személyes fejlődés és a 
szakmai előmenetel egyik feltétele;

Or. en
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Módosítás 96
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kiemeli a szülők bevonásának 
fontosságát az iskolai és oktatási 
tevékenységekbe, valamint a tudatosság 
növelésének fontosságát az iskola előtti 
nevelés, a gyermekek beiratkozása és 
iskolalátogatása szempontjából; sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az iskola előtti 
nevelés további oktatás során 
megmutatkozó fontossága és előnyei 
mellett a roma gyermekek néhány 
tagállamban a lakosság többségéhez 
képest továbbra is csak korlátozottan 
férnek hozzá az iskola előtti neveléshez és 
gondozáshoz, ami szembeszökő 
különbségeket mutat a roma gyermekek 
iskola előtti nevelésben való általános 
részvételében;

Or. en

Módosítás 97
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
oktatás és a foglalkoztatás eredményei azt 
mutatják, hogy az EU és tagállamai 
messze nem érik el az EU romabefogadási 
keretrendszere által kitűzött célokat, 
különös tekintettel az egyedi és a kritikus 
mutatókra, mint amilyen a korai 
iskolaelhagyók aránya az általános és 
középfokú inkluzív oktatáshoz való 
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korlátozott hozzáféréshez kapcsolódóan1a, 
a nem megfelelő oktatási és karrier-
tanácsadási szolgáltatások, valamint a 
támogató intézkedések hiánya;
_________________
1a A roma és a többségi népesség 
egymáshoz viszonyított aránya az óvodai 
nevelésben – Csehországban 34% (az 
általános népesség 86%-ához képest), 
Lengyelországban 42% (az általános 
népesség 94%-ához viszonyítva), 
Szlovákiában 34% ( a lakosság kb. 77%-
ához képest). Forrás: Parlamenti Kutatási 
Szolgáltatások Főigazgatósága – Roma 
Communities in Slovakia [Roma 
közösségek Szlovákiában], 2020

Or. en

Módosítás 98
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. emlékeztet arra, hogy a roma 
mediátorokra és az egészségügyi támogató 
programokra vonatkozó általános 
vélemény pozitív, például az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése, a roma higiéniai és 
egészségügyi szokások javítása vagy a 
roma nők egyedi egészségügyi igényeinek 
kezelése szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy a roma egészségügyi közvetítők 
programját Bulgáriában, Romániában és 
Szlovákiában a kormányok kibővítették, és 
ezek értékelései pozitív változásokat 
mutatnak, vagyis az egészségügyi 
szolgáltatók kevésbé viselkednek 
megkülönböztető módon, és más olyan 
akadályok tekintetében is, amelyek 
gátolják az egészséghez való hozzáférést a 
közösségeket célzó oktatási tevékenységek 
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mellett; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 
szóban forgó programok értékelése arra 
mutat rá, hogy új és hatékonyabb 
megközelítésekre kell áttérni, a roma 
mediátoroktól az intézményi reformig, az 
intézményi megkülönböztetéssel szemben 
egy egész rendszeren keresztül küzdve1b;
_________________
1b A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion [A romák befogadását 
célzó beavatkozások metaszintű 
értékelése], Közös Kutatóközpont, 2019, az 
Európai Unió Kiadóhivatala

Or. en

Módosítás 99
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. határozottan ajánlja, hogy 
folytassák a romák ifjúsági mentorként és 
közvetítőként való képzését és 
foglalkoztatását az oktatási átállás és a 
munkaerőpiacra való bekerülés 
támogatása érdekében; kiemeli, hogy az 
aktív munkaerő-piaci politikákkal – 
beleértve az ifjúsági garanciát – 
egyértelműbben a romákra, úgy a 
fiatalokra, mint a nőkre kell 
összpontosítani, továbbá szisztematikusan 
figyelemmel kell kísérni a hátrányos 
megkülönböztetést a munkaerőpiacra 
jutás és a munkahely tekintetében és azzal 
meg kell küzdeni;

Or. en

Módosítás 100
Anne Sander
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

5. hangsúlyozza a holisztikus és 
befogadó megközelítés fontosságát a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 
végrehajtásában, amelynek során 
integrálni kell a helyi, regionális 
önkormányzatokat, a civil társadalmat és 
a gazdasági partnereket; felhívja a 
tagállamokat, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságokkal partnerségben 
hajtsanak végre romaközpontú 
foglalkoztatási és szociális politikákat, és 
kövessék nyomon azok eredményeit; 
felszólítja továbbá őket, hogy tegyék az 
állami foglalkoztatási szolgálatok és a 
munkáltatók számára prioritássá a roma 
álláskeresők társadalmi szerepvállalásának 
növelését, és biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást szakmai 
tanulás vagy informatikai és nyelvi 
képzéssel egybekötött szakmai gyakorlat 
révén, amely kiterjed a vállalkozói 
készségek előmozdítására is; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők, 
különösen a roma nők elérésében; 
hangsúlyozza, hogy a romák teljes körű 
munkaerő-piaci integrációja jelentős 
gazdasági haszonnal járna. A romák 
integrációjához kapcsolódó gazdasági és 
pénzügyi következmények mindegyike 
elősegítheti a roma népesség iránti 
nagyobb nyitottság légkörét a 
társadalomban, és ezáltal erősítheti a 
társadalmi kohéziót;

Or. en

Módosítás 101
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Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, fogadjanak 
el a munkaerő-piaci sztereotípiák és 
cigányellenesség leküzdését célzó 
intézkedéseket, biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást, képzést és új 
képesítés megszerzését, különösen a zöld 
és a digitális átállás tekintetében, az első 
munkahelyi tapasztalat támogatása 
érdekében, munkahelyi képzést és 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében; felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő az EaSI program 
mikrofinanszírozási és társadalmi 
vállalkozási tengelyének felhasználását, és 
kifejezetten összpontosítson a romákra a 
mikrofinanszírozáshoz való hozzájutásuk 
javítása érdekében, továbbá sürgeti a 
tagállamokat, hogy technikai 
segítségnyújtás, pénzügyi támogatás és a 
piaci lehetőségekhez való hozzáférés 
révén biztosítsák a roma vállalkozók 
finanszírozáshoz való hozzáférését;

Or. en
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Módosítás 102
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők 
társadalmi szerepvállalásának növelését, 
és biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú szociális politikákat, és 
kövessék nyomon azok eredményeit;

Or. en

Módosítás 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
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tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését;

Or. en

Módosítás 104
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit, ugyanakkor pedig ne zárják 
ki a hasonló helyzetben lévő egyéb 
társadalmi csoportokat; felszólítja továbbá 
őket, hogy tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
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elérésében;

Or. en

Módosítás 105
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy 
informatikai és nyelvi képzéssel 
egybekötött szakmai gyakorlatot; 
hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

5. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az illetékes regionális 
és helyi hatóságok hajtsanak végre 
romaközpontú foglalkoztatási és szociális 
politikákat, és kövessék nyomon azok 
eredményeit; felszólítja továbbá őket, hogy 
tegyék az állami foglalkoztatási 
szolgálatok és a munkáltatók számára 
prioritássá a roma álláskeresők társadalmi 
szerepvállalásának növelését, és 
biztosítsanak párhuzamos 
munkaközvetítési támogatást vagy a 
kreatív iparágakon belüli, informatikai és 
nyelvi képzéssel egybekötött szakmai 
gyakorlatot; hangsúlyozza, hogy az állami 
foglalkoztatási szolgálatok kulcsszerepet 
töltenek be a romák közszolgálaton belüli 
foglalkoztatásának előmozdításában és a 
hátrányos helyzetű roma álláskeresők 
elérésében;

Or. en

Módosítás 106
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint a szakképzést 
továbbra sem ismerik el kellően 
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prioritásként és olyan megoldásként, 
amely mozgósíthatja a roma fiatalokat, 
lehetőségeket kínálhat számukra, 
valamint garantálhatja gazdasági 
függetlenségüket; felszólítja a 
tagállamokat, hogy ösztönözzék a 
vállalkozások szorosabb bevonását, 
különösen helyi szinten, és vizsgálják meg 
a szociális vállalkozások fejlesztése 
támogatásának lehetőségét a romák 
számára fenntartható munkahelyek 
létrehozása érdekében;

Or. en

Módosítás 107
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
aktualizált európai készségfejlesztési 
menetrend keretében vegye figyelembe a 
roma népességet, és ösztönözze a nemzeti 
hatóságokat annak biztosítására, hogy a 
romákat célzó szakképzési rendszerek 
tükrözzék sajátos helyzetüket, valamint a 
munkaerőpiac megnövekedett igényeit 
ebben az ágazatban; felhívja a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a roma 
lakosság készségek megszerzésére 
irányuló képzését, segítve a szakképzést;

Or. en

Módosítás 108
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint a szakképzést 
továbbra sem ismerik el kellően 
prioritásként és olyan megoldásként, 
amely mozgósíthatja a roma fiatalokat, 
lehetőségeket kínálhat számukra, 
valamint garantálhatja gazdasági 
függetlenségüket; hangsúlyozza, hogy 
azok a legjobban működő programok, 
amelyek helyi szinten nyújtanak célzott 
szakképzést és megfelelő támogatást;

Or. en

Módosítás 109
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy a romák gyakran 
bizonytalan foglalkoztatási feltételek 
mellett vagy atipikus foglalkoztatási 
helyzetekben dolgoznak; határozottan 
azon a véleményen van, hogy a 
szükséghelyzeti munkanélküliségi 
kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó új eszköznek (SURE) a 
tagállamok legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira kell irányulnia;

Or. en

Módosítás 110
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
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javítsák a romák foglalkoztatását 
különféle intézkedések meghozatalával, 
ideértve az aktív munkaerő-piaci 
intézkedéseket, valamint a szociális 
gazdaság előmozdítását;

Or. en

Módosítás 111
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy segítse 
elő a bevált gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréjét, és kövesse nyomon az 
előrehaladást;

Or. en

Módosítás 112
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. véleménye szerint a leginkább a 
romákat érinti a Covid19-világjárvány és 
főleg annak gazdasági következményei 
Európában; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak a polgárai azonnali szükségleteire 
kell összpontosítania, mivel a kohézió 
erősítése, az EU intézményei iránti 
bizalom növelése és az európai értékek, 
különösen a szolidaritás gyakorlása 
érdekében elkerülhetetlen gyors és 
megfelelő választ adni a felmerülő 
problémákra; felhívja a Bizottságot, hogy 
erősítse meg a leginkább rászoruló 
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személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot annak érdekében, 
hogy támogassa a családok tartós 
élelmiszer-ipari termékekkel, 
fertőtlenítőszerekkel és a vírusról szóló 
brosúrákkal;

Or. en

Módosítás 113
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a Bizottságot, hogy 
hangolja össze az uniós jogszabályokat az 
ENSZ vízhez való emberi joggal 
kapcsolatos jogi keretével, és terjessze ki a 
vízzel kapcsolatos irányelvek 
alkalmazhatóságát a vízellátáshoz és a 
vízszolgáltatásokhoz való 
hozzáférhetőséggel és azok 
megfizethetőségével kapcsolatos 
problémákra; dolgozzon ki mutatókat és 
megfigyelési mechanizmusokat a 
tagállamokban a vízhez és a víziközmű-
szolgáltatáshoz való hozzáférés társadalmi 
igazságosságára vonatkozóan, bízza meg 
az EU Alapjogi Ügynökségét éves 
adatgyűjtés elvégzésével, valamint 
források elkülönítésével a társadalmilag 
kirekesztettek és az etnikai alapon 
megkülönböztetett csoportok vízellátáshoz 
és a víziközmű-szolgáltatásokhoz való 
korlátozott hozzáférésének kezelése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 114
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. megjegyzi, hogy az elöregedő 
Európában problémát jelent a szakképzett 
munkaerő hiánya, és a fiatal roma 
népességet ezért nem tehernek, hanem 
lehetőségnek és potenciális jövőbeli 
munkaerőnek kell tekinteni;

Or. en

Módosítás 115
Miriam Lexmann, Andrea Bocskor, Ádám Kósa, Vladimír Bilčík, Peter Pollák, Michal 
Wiezik, Loránt Vincze, Ivan Štefanec

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg mindent a közvélemény 
romák befogadásával kapcsolatos 
érzékenyítése érdekében;

Or. en

Módosítás 116
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. sürgeti a tagállamokat, hogy 
sürgősen fogadjanak el a vízhez és a 
víziközmű-szolgáltatáshez való emberi 
jogot kifejezetten elismerő jogszabályokat, 
és biztosítsák, hogy minden ember 
hozzáférjen a biztonságos ivóvízhez és a 
víziközmű-szolgáltatáshez; 
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gondoskodjanak arról, hogy az informális 
lakhatási feltételek ne akadályozzák az 
embereket abban, hogy érvényesíthessék a 
biztonságos ivóvízhez és a víziközmű-
szolgáltatáshoz való jogukat; fogadjanak 
el szakpolitikákat és rendeljenek 
költségvetési forrásokat a roma 
települések nyilvános ivóvíz- és 
szennyvízcsatornákhoz történő 
csatlakoztatása érdekében; továbbá 
gondoskodjanak arról, hogy megfelelő, 
biztonságos ivóvíz- és víziközmű-
szolgáltatási létesítmények álljanak 
rendelkezésre a roma környékeken és 
településeken;

Or. en

Módosítás 117
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felhívja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák az informális szállások 
lakóinak védelmét az otthonukból való 
kilakoltatással és azok lebontásával 
szemben, kivéve, ha alternatív, szabványos 
lakhatást biztosítanak számukra olyan 
nem szegregált környezetben, ahol a 
közműszolgáltatások rendelkezésre 
állnak;

Or. en

Módosítás 118
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5e. felhívja a tagállamokat, hogy 
minimalizálják a Covid19-világjárvány 
hatásait a romák túlzsúfolt és embertelen 
lakhatási körülményekre azáltal, hogy 
legalizálják az informális roma 
településeket, befektetnek az újonnan 
legalizált informális települések 
infrastruktúrájába és lakásfelújításaiba, 
valamint elegendő és megfelelő 
pihenőhelyet biztosítanak a nem 
letelepedett romák számára; 
alternatívaként biztosítsanak állandó, 
tisztességes, megfizethető, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos, nem szegregált lakhatást az 
informális településekben jelenleg élő 
romák számára;

Or. en

Módosítás 119
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felhívja a tagállamokat, hogy a 
Covid19-válság keretében fogadjanak el 
sürgős intézkedéseket a szegény roma 
közösségekben a vízhiány, valamint a 
megfelelő víziközmű-szolgáltatások, az 
elektromosság és a szükséges 
infrastruktúra hiányának kezelése 
érdekében; a roma településeket teljes 
körűen vonják be a fertőtlenítési 
intézkedésekbe; tiltsák meg az alapvető 
közműszolgáltatások leállítását a 
világjárvány idején; vizsgálják meg a 
legkiszolgáltatottabbak és a 
jövedelemkiesést szenvedők fogyasztási 
költségeinek állami támogatását vagy a 
kifizetések befagyasztását a helyreállítási 
terv időszakának végéig; nyújtsanak 
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pénzügyi támogatás az egyedülálló 
szülőknek/egyedülálló anyáknak a 
gyermekgondozáshoz, a bérleti díjakhoz és 
egyéb háztartási költségekhez a pénzügyi 
nehézségek enyhítésére, különös 
tekintettel a munkahely megszűnésére;

Or. en

Módosítás 120
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy egyetlen roma se 
maradjon le a Covid19-válság idején, a 
kiszolgáltatott roma munkavállalók, 
különösen a nők és az egyedülálló szülők 
támogatásával; és az átmeneti támogatást 
nyújtó európai eszközök (SURE és FEAD) 
végrehajtásakor szerepeltessenek a 
romákra vonatkozó külön rendelkezéseket 
és mutatókat;

Or. en

Módosítás 121
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
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elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik, és 
hogy a faji egyenlőségről és a 
foglalkoztatási egyenlőségről szóló 
irányelvek nemzeti szintű nem hatékony 
végrehajtása 224–305 milliárd EUR 
költséget jelent az EU-nak a kieső GDP és 
88–110 milliárd EUR költséget a kieső 
adóbevétel miatt; felhívja a Bizottságot, 
hogy szorosan kövesse nyomon a 
szabályok betartását, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy vessenek véget a 
strukturális megkülönböztetésnek a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés során és 
a munkahelyen, mozdítsák elő a 
sokszínűségre vonatkozó pozitív 
narratívákat, és biztosítsanak 
megkülönböztetésellenes képzést az állami 
foglalkoztatási szolgálatok, a munkaadók 
és az alkalmazottak számára, továbbá 
szankcionálják a megkülönböztetést;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

Or. en

Módosítás 122
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
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elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik; mély 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagállamok továbbra is megsértik a romák 
lakhatási jogait, mivel a romák gyakran 
szegregált településeken élnek, 
kifogásolható életkörülményei mellett – 
ideértve a közművek hiányát, a rossz 
víziközmű-szolgáltatásokat és a környezeti 
veszélyeknek való kitettséget –, teljesen 
nélkülözve a közszolgáltatásokat – 
ideértve az oktatást, az egészségügyi és 
foglalkoztatási lehetőségeket, az utakat és 
a közlekedési összeköttetéseket –, ami a 
roma emberek egészségének 
veszélyeztetésével, mélyszegénységgel és 
társadalmi kirekesztéssel jár;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

Or. en

Módosítás 123
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik; 
hangsúlyozza, hogy a lakhatáshoz és a 
közművekhez való elégtelen hozzáférés 
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negatív hatásokat eredményez az oktatás, 
a foglalkoztatás és az egészségügy 
területén, és összességében hátrányosan 
érinti a társadalmi integrációt;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

Or. en

Módosítás 124
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik; 
hangsúlyozza, hogy a lakhatáshoz és a 
közművekhez való elégtelen hozzáférés 
negatív hatásokat eredményez az oktatás, 
a foglalkoztatás és az egészségügy 
területén, és hátrányosan érinti a 
társadalmi integrációt;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);
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Or. en

Módosítás 125
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Radka Maxová, 
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik; 
felhívja a Tanácsot, hogy nyissa meg újra 
a horizontális megkülönböztetésellenes 
irányelvről szóló tárgyalásokat, mivel ez 
előfeltétele az egyenlőség 
megvalósításának az EU-ban;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

Or. en

Módosítás 126
Jordi Cañas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 

6. emlékeztet arra, hogy a faji 
egyenlőségről szóló irányelv6 az egyenlő 
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bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik;

bánásmódra vonatkozó védelmet és 
garanciákat nyújt az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
valamint azok értékesítése és nyújtása 
tekintetében, beleértve a lakhatást is, ami 
elsősorban a nemzeti és regionális 
kormányzatok hatáskörébe tartozik; 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az 
irányelv megfelelő és eredményes 
átültetését és megfelelő végrehajtását;

_________________ _________________
6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

6 A személyek közötti, faji- vagy etnikai 
származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének h) 
pontja (HL L 180., 2000.7.19., 22. o.);

Or. en

Módosítás 127
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. azt ajánlja, hogy a célzott lakhatási 
beavatkozások területén legyen egy olyan 
részvételi folyamat, amely a romákat már 
a kezdetektől bevonja; javaslata szerint a 
lakhatási politikáknak a költségmegosztás 
vagy a kedvezményezetteknek a 
lakásokhoz és közművekhez való 
hozzájárulása fogalmán kell alapulnia, és 
e tekintetben a roma kedvezményezettek 
megszervezhetik saját kezdeményezéseiket, 
és részt vehetnek településeik 
megtervezésében1c;
_________________
1c A Meta-Evalution of Interventions for 
Roma Inclusion [A romák befogadását 
célzó beavatkozások metaszintű 
értékelése], Közös Kutatóközpont, 2019, az 



AM\1206434HU.docx 79/103 PE652.565v01-00

HU

Európai Unió Kiadóhivatala

Or. en

Módosítás 128
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
faji megkülönböztetés valamennyi 
formájának kiküszöböléséről szóló 
nemzetközi egyezménnyelösszhangban 
állapítsák meg, hogy a lakhatási 
szegregáció jogellenes; valamint 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, előzzék 
meg, tiltsák be és számolják fel a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára; a kényszerkilakoltatások 
megelőzését meg kell erősíteni olyan 
szolgáltatások révén, mint a szociális 
tanácsadás, az adósságkezelés és -
közvetítés, valamint a háztartások vagy a 
nagyobb kockázatú térségek aktív 
felmérése, és nem szabad kilakoltatást 
végrehajtani olyan megfizethető és 
kifogástalan alternatív lakhatási lehetőség 
biztosítása nélkül, amely nem szegregált 
környezetben található, és hozzáférést 
biztosít a közműszolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás 129
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
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7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe, előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára; hangsúlyozza e 
tekintetben az állami beruházások sürgős 
szükségességét, a Covid19-világjárvány 
veszélye miatt is, és sürgeti a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy a tervezett 
Méltányos Átállást Támogató Alapot 
használják fel a romák lakhatási, 
egészségügyi és foglalkoztatási 
helyzetének javítására;

Or. en

Módosítás 130
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára; kulcsfontosságú a 
kilakoltatásokkal szembeni megoldások 
megtalálása különféle intézmények 
bevonásával, ugyanakkor a romák 
lakhatásával kapcsolatos intézkedéseket 
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be kell építeni a szélesebb körű nemzeti 
tevékenységekbe és a szociális lakhatásra 
vagy támogatási programokra 
összpontosító jogalkotási 
kezdeményezésekbe;

Or. en

Módosítás 131
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését;

Or. en

Módosítás 132
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
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kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára; rámutat arra, hogy – 
képesítésüktől függetlenül – a földrajzi 
elszigeteltség és a lakhatási szegregáció 
tartja távol az etnikai kisebbségek tagjait a 
tisztességes munkavégzéstől;

Or. en

Módosítás 133
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő a területi szegregáció 
megszüntetését, és vonják be a roma 
kedvezményezetteket a lakhatási projektek 
kialakításába és végrehajtásába, 
csökkentsék és előzzék meg a 
kényszerkilakoltatásokat, foglalkozzanak a 
hajléktalanok problémájával, valamint 
biztosítsanak elegendő és megfelelő 
táborhelyet a nomád életmódot folytató 
romák számára;

Or. en

Módosítás 134
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Samira Rafaela, Jordi Cañas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja az Európai Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy biztosítsák a 
cigányellenesség valamennyi formája 
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elleni küzdelemre irányuló politikák 
integrációját, és ismerjék el a környezeti 
megkülönböztetést a cigányellenesség 
sajátos megnyilvánulásaként. A 
környezeti igazságosságot önálló 
területként kell integrálni a 2020 utáni 
keretbe, és foglalkoznia kell a környezeti 
megkülönböztetés különféle formáival, 
például a szennyezett területekre történő 
kényszerkilakoltatás problémájával, a 
környezetvédelmi szolgáltatások 
szisztematikus megtagadásával, valamint 
a rossz környezettel összefüggő 
egészségügyi kockázattal.

Or. en

Módosítás 135
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy a 
romák befogadására irányuló 
intézkedések megtervezése, célzottá tétele 
és végrehajtása során vegyék figyelembe a 
területi egyenlőtlenségeket, a lakóhelyi 
szegregációt és a hátrányok átfogó és 
többszörös jellegét, mivel a területi 
megközelítés releváns lehet a társadalmi 
integrációt célzó intézkedések 
megtervezésében és végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 136
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy 
fokozzák erőfeszítéseiket a biztonságos 
ivóvízhez és a víziközmű-szolgáltatáshoz 
való hozzáférés biztosítása, valamint a 
megfelelő életszínvonalhoz és az 
egészséges környezethez való jog 
érvényesítése érdekében, különös 
figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb 
roma csoportokra, például a gyermekekre, 
a nőkre és az időskorúakra;

Or. en

Módosítás 137
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elítélve a lakásbérléskor vagy 
álláskereséskor alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetést, emlékeztet a 
tagállamoknak a faji egyenlőségről szóló 
irányelv szerinti azon kötelezettségére1e, 
hogy ki kell jelölniük egy szakosodott 
szervezetet az összes személy faj és etnikai 
származás alapján történő 
megkülönböztetés nélkül történő 
támogatására;
_________________
1e A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. 
június 29.) a személyek közötti, faji vagy 
etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról (HL L 180., 2000.7.19., 
22–26. o.), 13. cikk

Or. en
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Módosítás 138
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elítélve a lakásbérléskor vagy 
álláskereséskor alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetést, emlékeztet a 
tagállamoknak a faji egyenlőségről szóló 
irányelv szerinti azon kötelezettségére1e, 
hogy ki kell jelölniük egy szakosodott 
szervezetet az összes személy faj és etnikai 
származás alapján történő 
megkülönböztetés nélkül történő 
támogatására;
_________________
7a A Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. 
június 29.) a személyek közötti, faji vagy 
etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról (HL L 180., 2000.7.19., 
22–26. o.), 13. cikk

Or. en

Módosítás 139
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan célzott politikákat, 
amelyek segítenek a kéregetésből 
kiemelkedni nem tudó embereknek, 
köztük a roma háttérrel rendelkezőknek a 
rendes, minőségi munkahelyek 
elérésében, és amelyek különösen az 
ifjúságra összpontosítanak, segítve őket az 
iskola elvégzésében;
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Or. en

Módosítás 140
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a tagállamokat, hogy 
foglalkozzanak a lakhatás és a 
hajléktalanság kérdésével, a szociális 
lakásállomány fejlesztése és a szociális 
lakásokhoz való megkülönböztetésmentes 
hozzáférés előmozdítása révén;

Or. en

Módosítás 141
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
támogassák az olyan sikeres projekteket, 
mint például a roma családok számára 
életkörülményeik javítása érdekében 
nyújtott mikrohitelek;

Or. en

Módosítás 142
Dragoș Pîslaru, Anna Júlia Donáth, Cristian Ghinea, Samira Rafaela, Jordi Cañas, 
Radka Maxová

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7c. kiemeli az „első a lakhatás” 
kezdeményezések ígéretes megközelítéseit, 
amelyek célja a hajléktalanság és a 
szegregált lakhatás megelőzése és 
leküzdése, és felhívja a tagállamokat, 
hogy fontolják meg a szolgáltatásnyújtás 
lépcsőzetes modelljéről a lakhatásvezérelt 
szolgáltatásokra való áttérést, kiegészítve 
a lakhatás biztosítását olyan kísérő 
támogatással, amely ötvözi a 
foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy 
és a közösségfejlesztés elemeit;

Or. en

Módosítás 143
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott 
értéket, amelyet az európai szemeszter, a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) és a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti 
szoros kapcsolat létrehozása jelent, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

törölve

Or. en

Módosítás 144
Anna Júlia Donáth, Dragoș Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott 
értéket, amelyet az európai szemeszter, a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) és a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti 
szoros kapcsolat létrehozása jelent, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

8. véleménye szerint az uniós 
hozzáadott érték veszélyben van az európai 
szemeszter, a 2014 és 2020 közötti 
programozási időszakban az európai 
strukturális és beruházási alapok (esb-
alapok) és a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák közötti kapcsolat ellenére, mivel 
az esb-alapok nem képesek a 
leghátrányosabb helyzetű, különösen 
roma személyeket támogatni; felhívja a 
Bizottságot, hogy szakpolitikáival és 
programjaival aktívan támogassa a roma 
közösségeket; és sürgeti a tagállamokat, 
hogy tegyenek így, és nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

Or. en

Módosítás 145
Loucas Fourlas

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott 
értéket, amelyet az európai szemeszter, a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) és a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti 
szoros kapcsolat létrehozása jelent, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott 
értéket, amelyet az európai szemeszter, a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) és a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti 
szoros kapcsolat létrehozása jelent, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra, 
továbbá tegyék közzé a finanszírozott 
projektek listáját;

Or. en

Módosítás 146
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Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli azt az uniós hozzáadott 
értéket, amelyet az európai szemeszter, a 
2014 és 2020 közötti programozási 
időszakban az európai strukturális és 
beruházási alapok (esb-alapok) és a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák közötti 
szoros kapcsolat létrehozása jelent, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

8. kéri az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy tegyenek további 
erőfeszítéseket az európai szemeszter, az 
ESZA+ és minden uniós alap nemzeti 
romaintegrációs stratégiáknak és a 
szociális jogok európai pillérének 
megfelelően történő kiigazítására, és 
sürgeti a tagállamokat, hogy nyilvánosan 
jelentsék be, hogy nemzeti költségvetésük 
mekkora hányadát különítik el e célra;

Or. en

Módosítás 147
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy a romákkal való 
bánásmód kérdése csak azután keltett fel 
politikai figyelmet az Európai Unióban, 
hogy Nyugat-Európába vándoroltak, és ez 
a migrációs áramlás Bulgária és Románia 
csatlakozása után megerősödött; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ez a 
migráció növekvő utcai hajléktalanságot, 
agresszív kéregetést és 
„szükségszállásokat” eredményezett a 
városok szélén lévő táborokban;

Or. en

Módosítás 148
Loucas Fourlas
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Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8 a 
régió kategóriájára tekintet nélkül; 
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a stratégiák végrehajtását a 
tagállamokkal folytatott rendszeres 
találkozók során, és tegyen közzé 
jelentéseket az ilyen célra elosztott 
pénzeszközökről.

_________________ _________________
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-



AM\1206434HU.docx 91/103 PE652.565v01-00

HU

Kruszelnicka, 2017. március, 5. o. Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

Or. en

Módosítás 149
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev, Marianne Vind, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8, és 
az egyes tagállamokban tapasztalható 
alacsony támogatásfelvételi arány 
okainak megvizsgálására, összhangban a 
Számvevőszék által a tagállamoknak és a 
Bizottságnak a 14/2016. sz. 
különjelentésben7a címzett ajánlásokkal.

_________________ _________________
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 

7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
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szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).
7a Európai Számvevőszék, A romák 
integrációjával kapcsolatos uniós 
szakpolitikai kezdeményezések és 
pénzügyi támogatás: az elmúlt évtizedben 
jelentős előrelépések történtek, de a 
gyakorlatban további erőfeszítésekre van 
szükség, 2016.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

Or. en

Módosítás 150
Guido Reil, Mara Bizzotto

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében;

_________________ _________________
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
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Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

Or. en

Módosítás 151
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet7 külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy hajtsanak végre hosszú 
távú, nagyszabású és mind a cél, mind az 
általános érvényesülés szempontjából 
ambiciózus programokat és 
szakpolitikákat8.

_________________ _________________
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 

7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
melléklet I. része: Tematikus előzetes 
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feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

Or. en

Módosítás 152
Katrin Langensiepen, Romeo Franz

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romaintegráció 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

9. elismeri, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet külön 
finanszírozási prioritást vezetett be a romák 
számára, és hogy a romák integrációjával 
kapcsolatos országspecifikus ajánlások 
kötelezővé váltak a romák befogadásának 
támogatására szánt források biztosítása 
érdekében; felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy ezek 
a változások a romák javát szolgáló 
konkrét projekteket eredményezzenek8.

_________________ _________________
7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 7 Az előzetes feltételrendszerről szóló XI. 
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melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

melléklet I. része: Tematikus előzetes 
feltételrendszerek, 9.2. beruházási 
prioritások, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 
L 347., 2013.12.20., 320. o.).

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

8 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the 
EU Roma Framework: Az uniós 
romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó európai dimenzió értékelése, 
Open Society Institute, Anna Mirga-
Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.

Or. en

Módosítás 153
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja a tagállamok figyelmét 
arra, hogy fejleszteni kell a 
mentorprogramokat, a felsőoktatást és a 
vezetőket képző akadémiákat, elő kell 
mozdítani a fiatal vezetők mint integráló 
szereplők helyi szerepvállalását, valamint 
a nemzetközi nem kormányzati 
romaszervezetek helyett a helyi szintű nem 
kormányzati romaszervezeteket kell 
előnyben részesíteni; az uniós pénzek 
hatékony nyomonkövetési rendszerének 
létrehozását szorgalmazza; emlékeztet 
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arra, hogy a földrajzi szegregációt illetően 
nemcsak egyértelmű deszegregációs 
mutatókra és megoldásokra van szükség, 
hanem olyan alapvető változásokra is, 
amelyeknek elsősorban a közoktatásban 
kell bekövetkezniük; kitart továbbá 
amellett, hogy a magas szintű szolidaritás 
eléréséhez módosítani kell a nemzeti 
alaptantervet; hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlenül szükség van strukturális 
változásokra, pl. az óvodai felvételi 
korhatár csökkentésére, továbbá a tanulók 
általános iskolákon belüli 
szegregációjának megelőzése érdekében 
arra, hogy korszerű integrált helyi 
iskolákat hozzanak létre, valamint további 
forrásokat biztosítsanak ahhoz, hogy ezek 
modell iskolákká váljanak; hangsúlyozza, 
hogy megfelelő infrastruktúrára van 
szükség ahhoz, hogy ezek az intézmények 
minden diák, köztük a nem roma diákok 
számára is hozzáférhetőek legyenek; 
kiemeli, hogy a színvonalas duális 
szakképzés bevezetése és a roma diákok 
szakmai fejlődésének előmozdítása révén 
a vállalatok minőségi munkaerőhöz 
jutnának;

Or. en

Módosítás 154
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza a kontrafaktuális 
hatásvizsgálati módszerek fontosságát a 
szakpolitikai keretek és a helyszíni 
végrehajtás közötti szakadék csökkentése 
érdekében; emlékeztet arra, hogy 2016-
ban a Számvevőszék arra a 
következtetésre jutott, hogy a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 
eredményeinek nyomon követése és 
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értékelése jelentős kihívást jelentett 
valamennyi felkeresett tagállam 
számára1f; emlékeztet arra, hogy egyes 
beavatkozások kritikus korlátját az jelenti, 
hogy eltérés mutatkozik a törekvések, 
illetve a meglévő struktúra 
eredményessége között, az adatalapú 
tervezés hiánya, az elégtelen költségvetés 
és az előre nem látható új igények 
felmerülnek miatt;
_________________
7a Az Európai Számvevőszék 
különjelentése, A romák integrációjával 
kapcsolatos uniós szakpolitikai 
kezdeményezések és pénzügyi támogatás: 
az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések 
történtek, de a gyakorlatban további 
erőfeszítésekre van szükség, 2016, 32. o. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_HU.pdf

Or. en

Módosítás 155
Tomáš Zdechovský, Peter Pollák

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
rendelkezésre álló finanszírozási 
eszközök, valamint a romák társadalmi-
gazdasági fejlődésével és beilleszkedésével 
kapcsolatos stratégiai tervek és célok 
között elégtelen mértékű összefüggés áll 
fenn; felhívja a tagállamokat, hogy 
alkalmazzanak hatékony ellenőrzési és 
felügyeleti mechanizmusokat annak 
biztosítása érdekében, hogy az elkülönített 
pénzeszközöket megfelelően használják 
fel, és nem élnek vissza ezekkel;

Or. en
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Módosítás 156
Jordi Cañas

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felhívja a tagállamokat, hogy 
erősítsék meg nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeik függetlenségét, erőforrásait, 
megbízatását és hatásköreit a romákkal 
szembeni hátrányos megkülönböztetés, 
többek között az intézményi 
megkülönböztetés elleni fellépés fokozása 
érdekében, az egyenlőséggel foglalkozó 
szervekre vonatkozó előírásokról szóló 
európai bizottsági ajánlás 
végrehajtásával;

Or. en

Módosítás 157
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. véleménye szerint az általános 
érvényesítés továbbra is fontos, mivel a 
célzott intézkedések önmagukban nem 
lehetnek elég hatékonyak, ennélfogva 
fokozná a roma integráció 
szempontjainak az uniós és a nemzeti 
szakpolitikai intézkedésekben történő 
általános érvényesülését;

Or. en

Módosítás 158
Lucia Ďuriš Nicholsonová
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Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. elismeri, hogy a beavatkozások 
egyik országból a másikba történő átvitele 
nem mechanikus folyamat; bár a 
célkitűzések, a munkamódszerek és 
eszközök átvihetők, a stratégiákat és 
folyamatokat a helyi környezethez kell 
igazítani, és ezek a feltételek 
kapcsolódhatnak az intézményi 
kapacitásokhoz, a különböző szereplők 
támogatásához vagy a helyi környezethez; 
felhívja ezért a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy alkalmazzák 
megfelelően a kontrafaktuális 
hatásvizsgálati módszereket, és 
hasonlítsák össze és magyarázzák meg az 
eltérő tagállami eredményeket;

Or. en

Módosítás 159
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy értékeljék a Covid19-
világjárvány által a roma közösségek 
helyzetére kifejtett következményeket, és 
hozzanak hatékony intézkedéseket az 
uniós alapok felhasználásával az 
azonosított kihívások kezelésére, mivel az 
új keretstratégiának összhangban kell 
lennie a a jelenlegi helyzettel a növekvő 
szegénység és a közösségek kirekesztése 
megelőzése érdekében;

Or. en
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Módosítás 160
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. felszólítja az Európai Uniót és a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az 
adatokat és a kutatást az interszekcionális 
megkülönböztetés megfelelőbb 
azonosítása és megértése érdekében; 
ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy az 
Eurostat kombinált AROPE mutatójának 
felhasználásával kövesse nyomon a roma 
közösségek szegénységének és társadalmi 
kirekesztésének sokrétű aspektusait;

Or. en

Módosítás 161
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9c. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
rendelkezésre álló finanszírozási 
eszközök, valamint a romák társadalmi-
gazdasági fejlődésével és beilleszkedésével 
kapcsolatos stratégiai tervek és célok 
között elégtelen mértékű összefüggés áll 
fenn; emlékeztet arra, hogy az egyszeri, 
rövid távú, egy szempontra összpontosító 
beavatkozásoknak kevés esélyük van a 
sikerre, különösen akkor, ha a 
szükségletek több vetületet érintenek, és 
integrált beavatkozásokat igényelnek; 
felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak 
létre hatékonyabb nyomon követési és 
felügyeleti mechanizmusokat, 
megfelelőbben vegyék figyelembe a 
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romaspecifikus kritériumokat, és 
kifejezetten, de nem kizárólag a roma 
emberekre irányuljanak1g, annak 
biztosítása érdekében, hogy a kiosztott 
pénzeszközöket megfelelően felhasználják, 
és nem használják fel visszaélésszerűen; 
hangsúlyozza, hogy különösen fontos a 
nyomon követés a beavatkozás sikeres 
végrehajtását érintő lehetséges kockázatok 
előrejelzése és enyhítése érdekében, és 
még jobban támogatná a bizonyítékokon 
alapuló szakpolitikai kezdeményezéseket, 
valamint a hatékonyabb célmegállapítást 
és az erőforrások elosztását;
_________________
1g Az Európai Számvevőszék 
különjelentése, A romák integrációjával 
kapcsolatos uniós szakpolitikai 
kezdeményezések és pénzügyi támogatás: 
az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések 
történtek, de a gyakorlatban további 
erőfeszítésekre van szükség, 2016, 74. o. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_HU.pdf

Or. en

Módosítás 162
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9d. emlékeztet arra, hogy a 
Számvevőszék 2016-ban arra a 
következtetésre jutott, hogy az esb-
alapokat a tagállamok között olyan 
mutatók – például az általános népesség, 
a munkanélküliségi ráta vagy a GDP – 
alapján osztották el, amelyeknek nincs 
különös jelentősége a roma népesség 
vonatkozásában, és kifejezte azon 
véleményét, hogy ezek a mutatók nem a 
legmegfelelőbbek annak 
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meghatározására, hogy az egyes 
tagállamoknak mekkora összegű uniós 
támogatást kell kapnia a roma integráció 
céljaira1h;
_________________
1h Az Európai Számvevőszék 
különjelentése, A romák integrációjával 
kapcsolatos uniós szakpolitikai 
kezdeményezések és pénzügyi támogatás: 
az elmúlt évtizedben jelentős előrelépések 
történtek, de a gyakorlatban további 
erőfeszítésekre van szükség, 2016, 42. o. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_14/SR_ROMA_HU.pdf 

Or. en

Módosítás 163
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9e. hangsúlyozza, hogy a koronavírus 
kitörésének következményeit elsősorban a 
leginkább rászorulók, köztük a roma 
közösségek érzékelhetik az EU-ban; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
koronavírus-világjárvány miatt a roma 
közösségeket további megkülönböztetés 
éri, és még jobban marginalizálódnak; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
koronavírus-járvány kitörése csökkentheti 
a következő, 2021–2027-es többéves 
pénzügyi keretet, kedvezőtlenül érintve a 
roma közösségeket támogató civil 
társadalmi szervezeteket, és ezáltal 
hatással lehet a roma közösségek 
támogatására;

Or. en
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Módosítás 164
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
9 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9f. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki innovatív, hatásorientált és 
adatalapú megközelítéseket, amelyek 
közvetlenül beépíthetők a következő 
generációs programokba (a 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó Invest EU 
program és az ESZA+ programozása) és 
stratégiákba (nevezetesen a roma 
egyenlőségről és befogadásról szóló, a 
2020 utáni időszakra vonatkozó uniós 
stratégiába).

Or. en


