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Módosítás 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A társadalmi integrációról szóló 
nemzeti cselekvési tervekben több ország 
is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi 
csoportok, mint például a gyerekek, az 
egyedülálló szülők, az idősek, a 
bevándorlók és etnikai kisebbségek, a 
fogyatékkal élők, a hajléktalanok, a 
bebörtönzöttek, az erőszakos 
cselekmények áldozatául esett nők és 
gyerekek, valamint az egészségre káros 
élvezeti cikkeket túlzott mértékben 
fogyasztók elszegényedési és/vagy 
társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége 
igen nagy.

(11) A társadalmi integrációról szóló 
nemzeti cselekvési tervekben több ország 
is kiemelte, hogy bizonyos társadalmi 
csoportok, mint például a gyerekek, az 
egyedülálló szülők, a nagycsaládok, az 
idősek, a fiatalok és különösen a fiatal 
nők, a bevándorlók és etnikai kisebbségek, 
a fogyatékkal élők, a hajléktalanok, a 
bebörtönzöttek, az erőszakos 
cselekmények áldozatául esett nők és 
gyerekek, valamint az egészségre káros 
élvezeti cikkeket túlzott mértékben 
fogyasztók elszegényedési és/vagy 
társadalmi kirekesztési veszélyeztetettsége 
igen nagy.

Or. fr

Módosítás 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ha a foglalkoztatottsággal sikerül is 
jelentősen csökkenteni az elszegényedés 
kockázatát, ez nem mindig elégséges 
feltétele annak, hogy az egyének 
kiemelkedjenek a szegénységből, az 
elszegényedés kockázata pedig még a 
dolgozók körében is viszonylag magas. A 
foglalkoztatottak szegénysége az alacsony 
bérekkel, az alacsony képzettséggel, a 

(12) +Ha a foglalkoztatottsággal sikerül is 
jelentősen csökkenteni az elszegényedés 
kockázatát, ez nem mindig elégséges 
feltétele annak, hogy az egyének 
kiemelkedjenek a szegénységből, az 
elszegényedés kockázata pedig még a 
dolgozók körében is viszonylag magas. A 
foglalkoztatottak szegénysége az alacsony 
bérekkel, az alacsony képzettséggel, a 
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bizonytalan és gyakran részmunkaidős 
foglalkoztatottsággal, valamint az egyén 
háztartásának jellemzőivel, az eltartottak 
számával és a család munkavégzésének 
intenzitásával is összefügg. A minőségi 
foglalkoztatás ezért elengedhetetlen ahhoz, 
hogy az egyén kiemelkedjen a 
szegénységből.

szakmai továbbképzés, valamint a szakmai 
és a családi élet összeegyeztetése 
tekintetében rendelkezésükre álló csekély 
lehetőségekkel, a bizonytalan és gyakran 
részmunkaidős munkafeltételekkel, 
valamint az egyén háztartásának 
jellemzőivel, az eltartottak számával és a 
család munkavégzésének intenzitásával 
kapcsolatos gazdasági és szociális 
segélyek alacsony szintjével is összefügg. 
A minőségi foglalkoztatás, valamint a 
szociális és gazdasági támogatás ezért 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén 
kiemelkedjen a szegénységből.

Or. fr

Módosítás 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14). Az információs és kommunikációs 
technológiák elérhetősége és azok 
használatának képessége egyre inkább 
alapkövetelménye a társadalmi 
integrációnak.

(14). Jóllehet az egyenlőség az
információs és kommunikációs 
technológiák elérhetősége terén, és azok 
használatának képessége egyre inkább 
alapkövetelménye a társadalmi 
integrációnak, a férfiak és nők, valamint a 
társadalmi csoportok közötti számbeli 
aránytalanság nem csökkent, és ez 
veszélyezteti a nők társadalmi és szakmai 
integrációját.

Egy 2006 júniusában Rigában jóváhagyott 
miniszteri nyilatkozat a mindenkit 
befogadó információs társadalom 
megteremtését tűzi ki célul.

A 2006 júniusában Rigában jóváhagyott 
miniszteri nyilatkozat, amely a mindenkit 
befogadó információs társadalom 
megteremtését tűzi ki célul, a jelenleginél 
hatékonyabb végrehajtást igényelne, és az 
európai év egyik alapvető célkitűzésévé 
kell tenni, hogy az információs és 
kommunikációs technológiákhoz 
mindenki hozzáférhessen.

Or. fr
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Módosítás 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere 
a társadalmi támogatottság mértékén 
múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a 
figyelemfelkeltést, és lendületet kell 
teremtenie. Segítenie kell abban, hogy a 
politikai figyelem a problémára 
összpontosuljon, és sikerüljön minden 
érdekeltet mozgósítani annak érdekében, 
hogy előmozdítsa a szociális védelemhez 
és társadalmi integrációhoz kapcsolódó 
nyitott koordináció módszerét.

(15) A szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni közösségi fellépés sikere 
a társadalmi támogatottság mértékén 
múlik. Az európai évnek ösztönöznie kell a 
figyelemfelkeltést, és lendületet kell 
teremtenie. Segítenie kell abban, hogy a 
politikai figyelem a problémára 
összpontosuljon, és sikerüljön minden 
érdekeltet mozgósítani annak érdekében, 
hogy előmozdítsa és megerősítse a 
szociális védelemhez és társadalmi 
integrációhoz kapcsolódó nyitott 
koordináció módszerét, valamint 
ösztönzően hasson európai és nemzeti 
szintű új fellépésekre és 
kezdeményezésekre, együttműködve a 
szegénység által érintett személyekkel és 
képviselőikkel. Ilyen körülmények között 
megkülönböztetett figyelemmel kellene 
kísérni az esélyegyenlőségre, valamint a 
nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó közösségi jogszabályozás 
hatékony nemzeti szintű végrehajtását.

Or. fr

Módosítás 11
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Összetartás — Az összetartóbb 
társadalom megteremtésének elősegítése 

c) Összetartás — Az összetartóbb 
társadalom megteremtésének elősegítése a 
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annak tudatosításával, hogy mindenki javát 
szolgálja, ha sikerül leküzdeni a 
szegénységet, és senki sem szorul a 
társadalom peremére. Az európai év 
elősegíti egy olyan társadalom 
megteremtését, amely képes az 
életminőség, a jólét és társadalmi háttértől 
függetlenül az esélyegyenlőség növelésére 
és biztosítására, világszerte biztosítja a 
generációkon belüli és generációk közti 
szolidaritást, illetve a politikai döntések 
összhangját az EU fellépéseivel.

társadalmi egyenlőtlenségért és a 
szegénységért felelős szociális és 
gazdaságpolitikák megváltoztatásával –
különösen a gyermekek és a nők esetében 
–, és annak tudatosításával, hogy mindenki 
javát szolgálja, ha sikerül leküzdeni a 
szegénységet, és senki sem szorul a 
társadalom peremére. Az európai év 
elősegíti egy olyan társadalom 
megteremtését, amely képes az 
életminőség, a jólét és társadalmi háttértől 
függetlenül az esélyegyenlőség növelésére 
és biztosítására, világszerte biztosítja a 
generációkon belüli és generációk közti 
szolidaritást, illetve a politikai döntések 
összhangját az EU fellépéseivel.

Or. pt

Módosítás 12
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk d) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Kötelezettségvállalás — A szegénység 
és a társadalmi kirekesztés elleni határozott 
EU-s kötelezettségvállalás újbóli 
megerősítése és ennek előmozdítása 
minden döntési szinten. A szociális 
védelemre és a társadalmi integrációra 
irányuló nyitott koordinációs módszer 
eredményeire és lehetséges hiányosságaira 
építve az európai év megerősíti a 
szegénység és társadalmi kirekesztés 
megelőzésére és az ezek elleni küzdelemre 
vonatkozó politikai kötelezettségvállalást, 
illetve lendületet ad a területre vonatkozó 
EU-s intézkedések továbbfejlesztésének.

d) Kötelezettségvállalás — A szegénység 
és a társadalmi kirekesztés elleni határozott 
EU-s kötelezettségvállalás újbóli 
megerősítése és ennek előmozdítása 
minden döntési szinten, az ezen 
jelenségekért felelős politikák 
megváltoztatásával. A szociális védelemre 
és a társadalmi integrációra irányuló nyitott 
koordinációs módszer eredményeire és 
lehetséges hiányosságaira építve az európai 
év megerősíti a szegénység és társadalmi 
kirekesztés megelőzésére és az ezek elleni 
küzdelemre vonatkozó politikai 
kötelezettségvállalást, illetve lendületet ad 
a területre vonatkozó EU-s intézkedések 
továbbfejlesztésének.

Or. pt
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Módosítás 13
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év azt is figyelembe veszi, 
hogy a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés a nőket és férfiakat 
különbözőképpen érinti.

Az európai év azt is figyelembe veszi, 
hogy a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés a nőket és férfiakat 
különbözőképpen érinti, és céljául tűzi ki, 
hogy érzékenyebbé tegye a különböző 
intézményeket a szegénység mélyen 
gyökerező okai, valamint a szegénység 
csökkentése érdekében foganatosítandó 
intézkedések iránt, különös tekintettel a 
nőkre és a gyermekekre.

Or. pt

Módosítás 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A melléklet II. részében meghatározott 
eljárás alapján megvalósuló helyi, 
regionális és országos szintű fellépések 
esetében az Európai Unió általános 
költségvetéséből az összes támogatható 
költség maximum 50 %-áig lehetőség van 
a társfinanszírozásra.

2. A melléklet II. részében meghatározott 
eljárás alapján megvalósuló helyi, 
regionális és országos szintű fellépések 
esetében az Európai Unió általános 
költségvetéséből az összes támogatható 
költség maximum 50 %-áig, sőt kivételes 
esetekben 80%-áig lehetőség van a 
társfinanszírozásra.
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Or. en

Indokolás

A módosításról a 16. módosítással együtt szavaznak.

Módosítás 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
15 cikk 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentésnek ugyancsak tartalmaznia kell 
a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elvének tiszteletben tartására vonatkozó 
információkat az európai év és annak 
végrehajtása folyamán, valamint 
értékelnie kell azt is, hogy az európai év 
miként tudott segíteni a sérülékeny 
csoportok helyzetén..

Or. fr

Módosítás 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – II rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
megvalósuló fellépések országonként a 
teljes költség legfeljebb 50 %-áig 
jogosultak közösségi költségvetési 
finanszírozásra. Köz- vagy 
magánforrásokból a nemzeti 
társfinanszírozásnak legalább 50 %-ban 
kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A 
fellépések kiválasztásakor a nemzeti 
végrehajtó testületek szabadon dönthetnek 
arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást 

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
megvalósuló fellépések országonként a
teljes költség legfeljebb 50 %-áig 
jogosultak közösségi költségvetési 
finanszírozásra. Köz- vagy 
magánforrásokból a nemzeti 
társfinanszírozásnak legalább 50 %-ban 
kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A 
nemzeti szinten végrehajtott, de erős 
európai kihatással bíró különleges 
intézkedések a Bizottság beleegyezésével a 
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az egyes fellépések végrehajtásáért felelős 
szervezetektől, és ha igen, akkor milyen 
mértékben.

közösségi költségvetésből pénzügyi 
támogatásban részesülhetnek, legfeljebb 
az összes elfogadható kiadás 80%-ának 
erejéig. A fellépések kiválasztásakor a 
nemzeti végrehajtó testületek szabadon 
dönthetnek arról, hogy igényelnek-e 
társfinanszírozást az egyes fellépések 
végrehajtásáért felelős szervezetektől, és ha 
igen, akkor milyen mértékben.

Or. en

Indokolás

A módosításról a 14. módosítással együtt szavaznak.

Módosítás 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet - IV rész - 2 francia bekezdés - 1 gondolatjel

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gyermekszegénység és a szegénység 
generációk közti átörökítése,

– a gyermekszegénység és a szegénység 
generációk közti átörökítése felszámolása, 
többek között a család és a 
gyermekvállalás hatékonyabb támogatása 
révén.

Or. fr
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