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Módosítás 1
Christa Prets

Véleménytervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel „Az EU gyermekjogi 
stratégiája felé” című bizottsági 
közleményre (COM (2006) 367), és az 
Európai Parlament erről szóló, 2008. 
január 16-i állásfoglalására1, különösen 
annak (94)–(117) bekezdésére,

Or. en

Módosítás 2
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
3 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés minden formájának 
felszámolásáról szóló, 1979-ben elfogadott 
ENSZ-egyezményre (CEDAW),

Or. nl

Módosítás 3
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
3 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel az ENSZ 2000. évi 

                                               
1 Elfogadott szövetek, P6_TA(2008)0012.
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millenniumi céljaira, különösen a 
szegénység és az éhezés felszámolására 
(első cél), az egyetemes alapszintű oktatás 
elérésére (második cél), valamint a férfiak 
és nők esélyegyenlőségére (harmadik cél) 
és a környezet védelmére (hetedik cél),

Or. nl

Módosítás 4
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a férfiak és nők bérezésében 
meglévő tartós egyenlőtlenség a nőket 
gyengébb helyzetbe hozza a szegénységből 
való menekvés terén,

Or. en

Módosítás 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európai Tanács 2000. évi, 
lisszaboni ülése arról állapodott meg, 
hogy 2010-re felszámolják a
gyermekszegénységet Európában,

Or. en
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Módosítás 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az Európai Tanács 2000. évi, 
nizzai ülése arra hívta fel a tagállamokat, 
hogy gondoskodjanak a szociális védelmi 
rendszerek által biztosítandó minimális 
garantált forrásokról szóló, 1992. évi 
ajánlás nyomon követéséről,

Or. en

Módosítás 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel Európában a szegénység 
kockázata jelentősen magasabb a 
munkanélküliek, az egyszülős családok 
(amelyeket főként nők vezetnek), az 
egyedül élő idős személyek (szintén 
elsősorban nők) és a több eltartottról 
gondoskodó családok körében,

Or. en

Módosítás 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az összes szociális transzfer 
hiányában az EU-ban különösen a nőket 
érintő szegénység kockázata 16%-ról 
40%-ra, illetve a nyugdíjkifizetések 
kizárásával 25%-ra nőne,

Or. en

Módosítás 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
E preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

E. mivel a nők rövidebb, lassabb és 
kevésbé jól fizetett karrierje szintén 
hatással van az elszegényedésük 
kockázatára, különösen a 65 évesnél 
idősebbek esetén (21%-kal vagy 5 ponttal 
magasabb ez az érték, mint a férfiak 
körében),

Or. en

Módosítás 10
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. kiemeli, hogy a szegénység és az 
egyenlőtlenség aránytalanul érinti a 
nőket; rámutat, hogy a nők átlagos 
jövedelme csupán a férfiak jövedelmének 
55%-a;
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Or. en

Módosítás 11
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok 
mindegyikét, ideértve a családokkal és a 
legszegényebb emberekkel fenntartott 
partnerséget is;

1. kéri egy átfogóbb politikai és intézményi 
megközelítés kialakítását a szegénységgel 
és a társadalmi kirekesztéssel 
kapcsolatban; rámutat arra, hogy a nemek 
között a gazdasági erő megosztásában 
mutatkozó különbségek olyan tényezők, 
amelyek alapvetően hozzájárulnak a nők 
szegénységéhez, és az egyenlő jogok és a 
nők felelősséggel való felruházása fontos 
a szegénység felszámolásához; 
hangsúlyozza, hogy a nemek egyenlőségét 
és a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését horizontális kérdésként kell 
előmozdítani a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemmel foglalkozó 
uniós stratégiában;

Or. en

Módosítás 12
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 
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önmagában támogatja e célok mindegyikét, 
ideértve a családokkal és a legszegényebb 
emberekkel fenntartott partnerséget is;

önmagában támogatja e célok mindegyikét, 
ideértve a legszegényebb családokkal,
különösen az egyszülős családokkal
fenntartott partnerséget is, mivel a 
szegénység többet jelent a pénz puszta 
hiányánál, és mivel a társadalmi 
kirekesztést a nemek sztereotipizálása, a 
kulturális hagyományok és az 
intézményes megkülönböztetés is 
okozhatja;

Or. nl

Módosítás 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok mindegyikét, 
ideértve a családokkal és a legszegényebb 
emberekkel fenntartott partnerséget is;

1. kéri a szegénység és a diszkrimináció 
elleni küzdelmet szolgáló és az aktív 
részvételt támogató politika alkalmazását, 
amely határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok mindegyikét;

Or. en

Módosítás 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
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intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely
határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok mindegyikét, 
ideértve a családokkal és a legszegényebb 
emberekkel fenntartott partnerséget is;

intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely integrálja a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet és 
az aktív részvételt, határozottan és teljes 
mértékben, önmagában támogatja e célok 
mindegyikét, ideértve a családokkal, a női 
egyesületekkel és a legszegényebb 
emberekkel fenntartott partnerséget is;

Or. es

Módosítás 15
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok mindegyikét, 
ideértve a családokkal és a legszegényebb 
emberekkel fenntartott partnerséget is;

1. kéri egy pragmatikusabb politikai és 
intézményi megközelítés kialakítását a 
szélsőséges szegénységgel kapcsolatban, 
amely nem keveri össze a nemek közötti 
egyenlőséget, a diszkrimináció elleni 
küzdelmet és az aktív részvételt, de amely 
határozottan és teljes mértékben, 
önmagában támogatja e célok mindegyikét;

Or. en

Módosítás 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a szélsőséges 
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elszegényedés kockázata magasabb a nők
esetében, mint a férfiaknál;

Or. es

Módosítás 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a mai európai 
társadalmakban a szegénység 
elnőiesedése felé mutató tartós tendencia 
azt mutatja, hogy a szociális védelmi 
rendszerek jelenlegi keretei, illetve az EU 
szociális, gazdaság- és 
foglalkoztatáspolitikáinak széles köre nem 
alkalmas a nők igényeinek és a nők 
munkájában mutatkozó különbségeknek a 
kezelésére; hangsúlyozza, hogy a nők 
szegénysége és társadalmi kirekesztése 
Európában egyedi, többrétű és nemekhez 
igazított politikai válaszokat igényel;

Or. en

Módosítás 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. támogatja a nyitott koordinációs 
módszer szociális védelemre és a 
társadalmi integrációra irányuló 
alkalmazását; felhívja a Bizottságot, a 
Szociális Védelmi Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szegénység és a 
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társadalmi kirekesztés leküzdése 
érdekében állapítsanak meg a nemek 
egyenlőségére vonatkozó egyedi 
célkitűzéseket és célokat, beleértve egy sor 
politikai fellépést a nők azon 
csoportjainak támogatására, amelyek a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
nagyobb kockázatának vannak kitéve, 
mint például a nem hagyományos és 
egyszülős családok, a migráns nők, a 
menekült és etnikai kisebbséghez tartozó 
nők, az idősebb nők és a fogyatékkal élő 
nők;

Or. en

Módosítás 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy végezzék el a szociális 
védelmi rendszerek célzott elemzését és 
reformját, és dolgozzanak ki uniós 
iránymutatásokat a szociális védelmi 
rendszereknek a nemek egyenlősége 
szempontjából elvégzett 
megreformálására, beleértve a szociális 
biztonsághoz való jogok egyénivé tételét, a 
szociális védelemnek és szolgáltatásoknak 
a változó családszerkezetekhez igazítását, 
valamint annak biztosítását, hogy a 
szociális védelmi rendszerek jobban 
ellensúlyozzák a nők bizonytalan 
helyzetét, és megfeleljenek a nők 
legkiszolgáltatottabb csoportjai 
igényeinek;

Or. en
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Módosítás 20
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
hatékony intézkedéseket a 
gyermekgondozó szolgáltatásokra 
vonatkozó barcelonai célkitűzések elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 21
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. intézkedések megtételére hívja fel a
Bizottságot, hogy segítse a tagállamokat a 
megegyező társadalmi értékű munkáért 
járó megegyező fizetés elvének hatékony 
végrehajtásának megvalósításában;

Or. en

Módosítás 22
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának 
és az anyának fontos szerepe van 

2. hangsúlyozza a gyermekek jólétére 
vonatkozó átfogó megközelítés
fontosságát, amely az ENSZ gyermekjogi 
egyezményének keretei közé helyezett, a 



AM\726647HU.doc 13/34 PE407.714v01-00

Külső fordítás

HU

bármilyen korú gyermek fejlődésében, 
függetlenül a család szociális-gazdasági 
helyzetétől; éppen ezért kéri, hogy a 
szélsőséges szegénységben élő családokat, 
mint családokat segítsék küzdelmük 
során; felszólítja a tagállamokat, hogy 
vessenek véget a gyermekek családjuktól, 
szociális-gazdasági okokból történő 
elválasztásának, és inkább segítsék a 
szülőket szülő feladataik gyakorlásában 
még a szélsőséges szegénység okozta 
nehéz körülmények között is;

gyermekek jogai köré összpontosuló 
szemléleten alapul, célja pedig a családok 
megfelelő jövedelmének, valamint a 
gyermekek és családok, illetve az 
egyedülálló szülők vagy a migráns 
családok gyermekei megfelelő 
lakhatásának biztosítása; támogatja a 
Bizottság azon nézetét, hogy a modern 
családszerkezetek sokféleségének és a 
gyermekek jogainak megcélzása közötti 
egyensúly éri el a legjobb eredményt a 
gyermekszegénység elleni küzdelemben; 
integrált, átfogó családpolitikák 
alkalmazására szólít fel, amelyek a 
gyermek és a család jólétével kapcsolatos 
valamennyi szempont kezelése, valamint 
az EU-ban a gyermekszegénység és a 
társadalmi kirekesztés felszámolása 
érdekében túllépnek az aktív integráción;

Or. en

Módosítás 23
Mary Honeyball

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának 
és az anyának fontos szerepe van
bármilyen korú gyermek fejlődésében, 
függetlenül a család szociális-gazdasági 
helyzetétől; éppen ezért kéri, hogy a 
szélsőséges szegénységben élő családokat, 
mint családokat segítsék küzdelmük 
során; felszólítja a tagállamokat, hogy 
vessenek véget a gyermekek családjuktól, 
szociális-gazdasági okokból történő 
elválasztásának, és inkább segítsék a 
szülőket szülő feladataik gyakorlásában 
még a szélsőséges szegénység okozta 

2. hangsúlyozza, hogy minden
gyermeknek joga van ahhoz, hogy 
biztonságos és szerető környezetben éljen, 
bármilyen korú legyen is, és függetlenül 
szociális-gazdasági helyzetétől;
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nehéz körülmények között is;

Or. en

Módosítás 24
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának és 
az anyának fontos szerepe van bármilyen 
korú gyermek fejlődésében, függetlenül a 
család szociális-gazdasági helyzetétől; 
éppen ezért kéri, hogy a szélsőséges 
szegénységben élő családokat, mint 
családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek 
véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő 
elválasztásának, és inkább segítsék a 
szülőket szülő feladataik gyakorlásában 
még a szélsőséges szegénység okozta 
nehéz körülmények között is;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek egyik 
fontos joga a szüleikkel való együttélés; 
rámutat arra, hogy az apának és az anyának 
fontos szerepe van bármilyen korú 
gyermek fejlődésében, függetlenül a család 
szociális-gazdasági helyzetétől; éppen ezért 
kéri, hogy a szélsőséges szegénységben élő 
családokat segítsék;

Or. en

Módosítás 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának és 
az anyának fontos szerepe van bármilyen 

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy a 
családoknak fontos szerepük van 
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korú gyermek fejlődésében, függetlenül a 
család szociális-gazdasági helyzetétől; 
éppen ezért kéri, hogy a szélsőséges 
szegénységben élő családokat, mint 
családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek 
véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő 
elválasztásának, és inkább segítsék a 
szülőket szülő feladataik gyakorlásában 
még a szélsőséges szegénység okozta 
nehéz körülmények között is;

bármilyen korú gyermekek fejlődésében, 
függetlenül a család szociális-gazdasági 
helyzetétől; éppen ezért kéri, hogy a 
szélsőséges szegénységben élő családokat, 
mint családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek 
véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő elválasztásának, 
és inkább segítsék a szülőket szülő 
feladataik gyakorlásában még a 
szélsőséges szegénység okozta nehéz 
körülmények között is;

Or. es

Módosítás 26
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának és 
az anyának fontos szerepe van bármilyen 
korú gyermek fejlődésében, függetlenül a 
család szociális-gazdasági helyzetétől; 
éppen ezért kéri, hogy a szélsőséges 
szegénységben élő családokat, mint 
családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek 
véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő elválasztásának, 
és inkább segítsék a szülőket szülő 
feladataik gyakorlásában még a 
szélsőséges szegénység okozta nehéz 
körülmények között is;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek 
elsődleges joga a családjukkal való 
együttélés; rámutat arra, hogy az apának és 
az anyának fontos szerepe van bármilyen 
korú gyermek fejlődésében, függetlenül a 
család szociális-gazdasági helyzetétől; 
éppen ezért kéri, hogy a szélsőséges 
szegénységben élő családokat, mint 
családokat segítsék küzdelmük során; 
felszólítja a tagállamokat, hogy vessenek 
véget a gyermekek családjuktól, szociális-
gazdasági okokból történő elválasztásának, 
és inkább segítsék a szülőket szülő 
feladataik gyakorlásában még a 
szélsőséges szegénység okozta nehéz 
körülmények között is, amelynek kapcsán 
az anyák/nők felelősséggel való 
felruházásába való befektetés a 
gyermekekbe/családokba történő 
befektetést jelent;

Or. nl
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Módosítás 27
Anna Záborská

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki egyedi politikát az 
utcagyerekekre vonatkozóan, különös
tekintettel az oktatás terén fennálló egyedi 
szükségleteikre és szociális készségeik 
fejlesztésére;

Or. fr

Módosítás 28
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

törölve
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Or. en

Módosítás 29
Mary Honeyball

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak;

Or. en

Módosítás 30
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
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szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak, mint 
például az európai szegénység elleni 
hálózat, amely tapasztalatokkal 
rendelkezik, és amely a szegénységet 
elszenvedő emberekkel együtt, értük és 
rajtuk keresztül végzi munkáját; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy a fent említett 
szervezetekkel együtt indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
meggyőződhetnek arról, hogy a család és a 
generációk közötti természetes 
szolidaritás-e a leghatékonyabb módszer a 
szélsőséges szegénység és a társadalmi 
kirekesztés leküzdésére; álláspontja szerint 
a mutatók kidolgozását nemek szerint 
bontott adatokra kell alapozni, és azokat a 
megoldásokat kell kiindulópontnak 
tekinteni, amelyeket a 
szegények/hétköznapi emberek 
legszegényebb rétegei alakítottak ki saját 
maguk számára (a „tanulságok” elve);

Or. nl

Módosítás 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szegénység elleni 
küzdelemben, illetve különösen olyan 
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olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak;

Or. en

Módosítás 32
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak;

Or. en
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Módosítás 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen 
olyan személyekkel, akik maguk is a 
legszegényebbek közé tartoznak; szintén 
felkéri az Eurostatot és az egyetemi 
kutatókat, hogy indítsanak olyan 
tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a család és a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
a leghatékonyabb módszer a szélsőséges 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
leküzdésére;

3. ismételten felkéri az Eurostatot, hogy 
fejlesszen ki olyan indikátorokat, 
amelyekkel mérhető e politikák sikere, és 
ebben, a „tudásnövelő” programok 
mintájára működjön együtt olyan 
szervezetekkel, amelyeknek van 
tapasztalatuk a szélsőséges szegénység 
elleni küzdelemben, illetve különösen a 
női egyesületekkel és olyan személyekkel, 
akik maguk is a legszegényebbek közé 
tartoznak; szintén felkéri az Eurostatot és 
az egyetemi kutatókat, hogy indítsanak 
olyan tanulmányokat, amelyekkel 
hangsúlyozható, hogy a családok mint a 
generációk közötti természetes szolidaritás 
hálózatai nyújtják a leghatékonyabb 
módszert a szélsőséges szegénység és a 
társadalmi kirekesztés leküzdésére;

Or. es

Módosítás 34
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. arra szólít fel, hogy alakítsák ki a 
gyermekekkel kapcsolatos összes politika 
nemi dimenzióját, a lánygyermekek által 
elszenvedett megkülönböztetés és erőszak 
minden formája felszámolásának 
előfeltételeként; sürgeti a tagállamokat, 
hogy végezzék el a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés lánygyermekekre 
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gyakorolt hatásának rendszerszerű 
értékelését, és dolgozzanak ki célzott 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
ezzel Európa és az ENSZ gyermekjogi 
politikái, eszközei és finanszírozási 
mechanizmusai keretében 
foglalkozzanak; hangsúlyozza, hogy 
foglalkozni kell azzal, hogy a lány- és 
fiúgyermekek hogyan szenvedik el 
különbözőképpen a szegénységet és a 
társadalmi kirekesztést életük korai 
szakaszában, hogy a gyermekjogok terén 
a nemek közötti egyenlőség érvényesítése 
pozitív hatást gyakoroljon az életciklus 
későbbi szakaszaira;

Or. en

Módosítás 35
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a közvetlenül 
érintett személyeket ezek a körülmények 
akadályozzák alapvető jogaik 
gyakorlásában; kéri a nemzeti, európai és 
nemzetközi intézményeket, hogy vegyék 
tekintetbe a nagymértékű szegénység 
multidimenzionális jellegét, amely az 
emberi élet minden területét érinti;

4. hangsúlyozza, hogy a közvetlenül 
érintett személyeket ezek a körülmények 
akadályozzák alapvető jogaik 
gyakorlásában; kéri a nemzeti, európai és 
nemzetközi intézményeket, hogy vegyék 
tekintetbe a nagymértékű szegénység 
multidimenzionális jellegét, amely az 
emberi élet minden területét érinti, 
különösen a kapcsolatokban jelentkező, 
családon belüli erőszak és a hosszan tartó 
szegénység közötti okozati kapcsolat terén 
végzett kutatást;

Or. nl
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Módosítás 36
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a közvetlenül 
érintett személyeket ezek a körülmények 
akadályozzák alapvető jogaik 
gyakorlásában; kéri a nemzeti, európai és 
nemzetközi intézményeket, hogy vegyék 
tekintetbe a nagymértékű szegénység 
multidimenzionális jellegét, amely az 
emberi élet minden területét érinti;

4. hangsúlyozza, hogy a közvetlenül 
érintett személyeket ezek a körülmények 
akadályozzák alapvető jogaik 
gyakorlásában; kéri a nemzeti, európai és 
nemzetközi intézményeket, hogy vegyék 
tekintetbe a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés multidimenzionális jellegét, 
amely az emberi élet minden területét 
érinti;

Or. en

Módosítás 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a legszegényebb 
gyakran mondják, hogy egy állandó, 
fizetett munkahely hozzásegíti őket 
családjuk és gyermekeik szemében a 
büszkeségük, méltóságuk és önbecsülésük 
visszaszerzéséhez; éppen ezért olyan, a 
szakmai elhelyezkedéssel kapcsolatos 
tanácsadási lehetőséget biztosító utak 
létrehozását kéri a legsebezhetőbb 
emberek és dolgozók számára, amely 
elindítja amely elindítja egy befogadó, és 
legszegényebb polgárait tiszteletben tartó 
társadalom megteremtését;

törölve

Or. en
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Módosítás 38
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékeztet rá, hogy a legszegényebb 
gyakran mondják, hogy egy állandó, 
fizetett munkahely hozzásegíti őket 
családjuk és gyermekeik szemében a 
büszkeségük, méltóságuk és önbecsülésük 
visszaszerzéséhez; éppen ezért olyan, a 
szakmai elhelyezkedéssel kapcsolatos 
tanácsadási lehetőséget biztosító utak 
létrehozását kéri a legsebezhetőbb emberek 
és dolgozók számára, amely elindítja 
amely elindítja egy befogadó, és 
legszegényebb polgárait tiszteletben tartó 
társadalom megteremtését;

5. emlékeztet rá, hogy a legszegényebb 
gyakran mondják, hogy egy emberhez 
méltó, biztos jövedelem vagy egy állandó, 
fizetett munkahely hozzásegíti őket 
családjuk és gyermekeik szemében a 
büszkeségük, méltóságuk és önbecsülésük 
visszaszerzéséhez, amely tekintetben a nők 
és férfiak közötti bérszakadék 
megszüntetése szintén központi szerepet 
játszik; éppen ezért olyan, a szakmai 
elhelyezkedéssel kapcsolatos tanácsadási 
lehetőséget biztosító utak létrehozását kéri 
a legsebezhetőbb emberek és dolgozók 
számára, amely elindítja amely elindítja 
egy befogadó, és legszegényebb polgárait 
tiszteletben tartó társadalom 
megteremtését;

Or. nl

Módosítás 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra, hogy az EU-ban 20 
millió embert, különösen a nőket érinti a 
dolgozók szegénysége, azaz a teljes 
népesség 6%-át és a dolgozó népesség 
36%-át érinti a dolgozók szegénységének 
kockázata; felhívja a tagállamokat, hogy 
az aktív integráció elválaszthatatlan 
elemeként állapodjanak meg a 
minimálbérre vonatkozó jogszabályokról;
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Módosítás 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kijelenti, hogy a minimális jövedelem 
megfelelő rendszerei a mindenki számára 
hozzáférhető társadalmi igazságosságon 
és esélyegyenlőségen alapuló EU alapvető 
előfeltételei; felhívja a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy a munkahely 
nélkül vagy munkahelyek között eltelt 
időszakokra megfelelő minimális 
jövedelmet nyújtsanak, különös figyelmet 
fordítva a nők azon csoportjaira, akikre 
további felelősségek hárulnak;

Or. en

Módosítás 41
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja z Európai Uniót, annak 
tagállamait és a civil társadalmi 
szervezeteket, hogy gondoskodjanak arról, 
hogy a különböző szintű találkozókon az 
egy-egy csoport, régió vagy ország 
bemutatására felkért gyermekek ne 
mindig ugyanazok legyenek; felszólítja a 
különböző szinteken érintett 
döntéshozókat, hogy találjanak módot 
arra, hogy hosszú távú, megfelelő anyagi 
és emberi erőforrásokkal támogatott 
projekteken keresztül a leginkább 

törölve



AM\726647HU.doc 25/34 PE407.714v01-00

Külső fordítás

HU

kirekesztett gyermekeknek is lehetőségük 
nyíljon a felszólalásra; felszólítja az 
érintett szereplőket, hogy részesítsék 
előnyben azokat a projekteket, amelyek 
lehetőséget adnak a különböző 
társadalmi, kulturális háttérrel rendelkező 
gyermekek találkozására, hangsúlyozva a 
projektek több tudományágat átfogó 
jellegét, amely elősegíti, hogy a gyermekek 
művészi alkotások formájában fejezzék ki 
gondolataikat és ezt bemutassák 
másoknak.

Or. en

Módosítás 42
Ria Oomen-Ruijten

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja z Európai Uniót, annak 
tagállamait és a civil társadalmi 
szervezeteket, hogy gondoskodjanak arról, 
hogy a különböző szintű találkozókon az 
egy-egy csoport, régió vagy ország 
bemutatására felkért gyermekek ne mindig 
ugyanazok legyenek; felszólítja a 
különböző szinteken érintett 
döntéshozókat, hogy találjanak módot 
arra, hogy hosszú távú, megfelelő anyagi 
és emberi erőforrásokkal támogatott 
projekteken keresztül a leginkább 
kirekesztett gyermekeknek is lehetőségük 
nyíljon a felszólalásra; felszólítja az érintett 
szereplőket, hogy részesítsék előnyben 
azokat a projekteket, amelyek lehetőséget 
adnak a különböző társadalmi, kulturális 
háttérrel rendelkező gyermekek 
találkozására, hangsúlyozva a projektek 
több tudományágat átfogó jellegét, amely 
elősegíti, hogy a gyermekek művészi 
alkotások formájában fejezzék ki 

6. felszólítja z Európai Uniót, annak 
tagállamait és a civil társadalmi 
szervezeteket, valamint a szegénységet 
megtapasztalt személyek által létrehozott, 
helyi szintű/önsegélyező szervezeteket, 
hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
különböző szintű találkozókon minél több, 
különböző kultúrájú és társadalmi hátterű
gyermeknek legyen lehetősége saját 
régiójának vagy országának bemutatására; 
felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy 
a szegénység elleni nemzeti hálózatokat és 
szervezeteket (mint például az EAPN) 
ismerjék el civil társadalmi szervezetként, 
és azokat szisztematikusan támogassák; 
felhívja az EU-t és a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy ezeket a helyi szintű 
szervezeteket minden döntéshozatali 
szinten építsék be a politikájukba, hogy 
forrásokat bocsássanak rendelkezésükre 
annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
hosszú távú, megfelelő anyagi és emberi 
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gondolataikat és ezt bemutassák
másoknak.

erőforrásokkal támogatott projekteken 
keresztül a leginkább kirekesztett 
gyermekeknek is lehetőségük nyíljon a 
felszólalásra; felszólítja az érintett 
szereplőket, hogy részesítsék előnyben 
azokat a projekteket, amelyek lehetőséget 
adnak a különböző társadalmi, kulturális 
háttérrel rendelkező gyermekek 
találkozására, hangsúlyozva a projektek 
több tudományágat átfogó jellegét, amely 
lehetővé teszi művészi alkotások 
elkészítését, és lehetőséget ad a 
gyermekeknek, hogy a lehetséges 
megoldásokról kifejezzék gondolataikat és 
ezt másoknak is átadják (kölcsönös csere).

Or. nl

Módosítás 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki nyitott 
koordinációs módszert a gondozási 
szolgáltatások területén, annak 
érdekében, hogy ajánlásokat 
fogalmazzanak meg arra nézve, hogyan 
teljesíthető a gondozási szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos igény Európában 
(azaz a gyermekek és más eltartott 
személyek gondozásának megszervezése és 
finanszírozása), beleértve pontos célok és 
mutatók meghatározását azzal a céllal, 
hogy 2015-re az egész Unióban a 
gyermekek 90%-a számára biztosítsanak 
gyermekgondozási létesítményeket a 
születéstől az iskolaköteles korig, valamint 
kielégítő szintű gondozást biztosítsanak az 
egyéb eltartott személyek számára; 
hangsúlyozza, hogy minden 
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szolgáltatásnak ki kell elégítenie a 
megfizethetőség, a hozzáférhetőség és a jó 
minőség kritériumait, hogy a gyermekek 
felnevelése és az eltartottak gondozása ne 
jelentse többé a „szegénység kockázatát”, 
különösen a nők számára;

Or. en

Módosítás 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. ösztönzi az oktatásban, a képzésben és 
az egész életen át tartó tanulásban, 
valamint a pénzügyi forrásokkal való 
hatékony és eredményes gazdálkodásra 
vonatkozó képzésben történő, akadályok 
és korlátok nélküli részvételt;

Or. fr

Módosítás 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a 
nemi szempontból vegyes osztályokat, 
illetve az egyetemi felvételi kvóták 
meghatározott nemi összetételét, valamint 
kulturális és oktatási célú utak és cserék 
szélesebb körét kell biztosítani, hogy a 
szegények lehetőséget kapjanak arra, 
hogy teljes szerepet töltsenek be a 
tudásalapú társadalomban és a kulturális 
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életben;

Or. fr

Módosítás 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. ösztönzi a nyitott koordinációs 
módszer alkalmazását a tagállamok között 
és a kormányzás minden egyéb szintjén;

Or. fr

Módosítás 47
Mary Honeyball

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy minden gyermeknek, 
különösen a szegénységben élő 
gyermekeknek lehetőségük nyíljon a 
részvételre a társadalmi, szabadidős, 
sport- és kulturális életben;

Or. en

Módosítás 48
Mary Honeyball

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja az európai intézményeket és a 
tagállamokat, hogy ismerjék el, hogy az 
egyedülálló szülők a szegénység nagyobb 
kockázatának vannak kitéve, és hozzanak 
külön rendelkezéseket az ilyen 
családtípusokra nézve;

Or. en

Módosítás 49
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az elszegényedés 
kockázata a nők esetében nagyobb, mint a 
férfiaknál, különösen idős korban, mivel a 
szociális biztonsági rendszerek alapját 
gyakran a folyamatos, jövedelemszerző 
foglalkoztatás elve képezi; a megfelelő 
minimális jövedelemhez való egyéni jog 
biztosítására szólít fel, amely nem függ a 
foglalkoztatáshoz kötődő 
hozzájárulásoktól;

Or. en

Módosítás 50
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a részmunkaidős 
foglalkoztatás aránya az EU-ban a nők 
körében 31%, míg a férfiaknál 7,4%; 
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kiemeli, hogy a nők részmunkaidős 
foglalkoztatása gyakran csupán 
jelentéktelen és marginális részmunkaidős 
munka, alacsony díjazással és elégtelen 
szociális védelemmel; rámutat, hogy a 
nőket ezért gyakran az elszegényedés 
nagyobb kockázata éri, különösen idős 
korban, mivel a részmunkaidős 
foglalkoztatás után kapott nyugdíjak igen 
gyakran nem elegendők a független élet 
folytatásához;

Or. en

Módosítás 51
Christa Prets

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
– minden esetben a gyermek érdekeit 
mérlegelve – az utcagyerekeket, az 
embercsempészet áldozatául esett 
gyermekeket és a kísérő nélküli 
kiskorúakat a családjukkal 
újraegyesítsék; kiemeli, hogy az 
újraegyesítést a társadalmi reintegrációt 
szolgáló különleges intézkedéseknek kell 
kísérniük, amennyiben a társadalmi-
gazdasági helyzet vezetett ahhoz, hogy a 
gyermek olyan, tiltott jövedelemszerző 
tevékenységekben vett részt, amelyek 
károsak a gyermek fizikai és erkölcsi 
fejlődésére, mint például a prostitúció és a 
kábítószer-kereskedelem;

Or. en
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Módosítás 52
Christa Prets

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. ösztönzi az Eurostatot, hogy hozzon 
létre kapcsolatot az EU Alapjogi 
Ügynöksége által készíttetett, az EU 
gyermekjoggal és –jóléttel kapcsolatos 
tevékenységei hatásának nyomon követése 
érdekében kidolgozás alatt álló 
mutatókészlettel; rámutat arra, hogy a 
Bizottság, az Alapjogi Ügynökség és a 
tagállamok közös erőfeszítésére van 
szükség az ENSZ illetékes hivatalaival, 
nemzetközi szervezetekkel és 
kutatóközpontokkal az EU-ban a 
gyermekek helyzetére vonatkozó, 
összehasonlítható statisztikai adatok 
összegyűjtése érdekében folytatott 
együttműködéshez1; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyenek meg minden 
lehetséges intézkedést a Szociális Védelmi 
Bizottságnak az európai 
gyermekszegénységről és –jólétről szóló, 
2008. január 17-én elfogadott 
jelentésében kifejezett ajánlások 
tiszteletben tartása érdekében, amelyek 
hangsúlyozzák, hogy a tagállamoknak 
felül kell vizsgálniuk a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő gyermekekkel 
kapcsolatban nemzeti és ennél 
alacsonyabb szinten rendelkezésre álló 
különböző adatforrásokat;

Or. en

                                               
1 2007/2093(INI)).
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Módosítás 53
Christa Prets

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
mérlegeljék, hogy a rendkívüli 
szegénység, a kiszolgáltatottság, a 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés ördögi köre a gyermekeket, és 
különösen az utcagyerekeket különös 
kockázatnak teszi ki, és megkülönböztetett 
és egyedivé tett fellépésre van szükség a 
többszörösen hátrányos helyzetek 
kezeléséhez; közös európai törekvés 
jóváhagyására sürgeti a tagállamokat, 
amelynek célja, hogy megszüntesse a 
gyermekcsempészetet és –prostitúciót, a 
gyermekek kábítószer-függőségét, a 
gyermekeket érő erőszakot és a fiatalkorú 
bűnözést;

Or. en

Módosítás 54
Christa Prets

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. emlékeztet arra, hogy a fiatalok 
számára a „rendes munkahelyhez” vezető, 
jó minőségű oktatás és szakképzés milyen 
értéket jelent az érzelmi, szociális, fizikai 
és kognitív fejlődésükben, valamint a 
generációk között átörökített 
szegénységből való kitörésben; felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
ezek a szolgáltatások a gyermekek és 
fiatalok leginkább a társadalom peremére 
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szorult csoportjainak nagy része számára 
hozzáférhetők legyenek és hozzájuk 
hatékonyan eljussanak, fajtól, etnikai 
származástól, társadalmi osztálytól, 
nemtől, életkortól vagy fogyatéktól 
függetlenül; az általános oktatáshoz hozzá 
nem férő gyermekek segítését szolgáló, 
átmeneti és megkülönböztetéstől mentes 
intézkedésként célzott oktatási 
szolgáltatások nyújtására szólít fel, 
beleértve a nem formális tanulást;

Or. en

Módosítás 55
Christa Prets

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. felhívja az EU-t, a tagállamokat és a 
szervezett civil társadalmi szövetségeket 
annak biztosítására, hogy a gyermekek 
részvételének megszervezése mindig a 
biztonságos és érdemi részvétel alapvető 
elvei szerint történjen;

Or. en

Módosítás 56
Christa Prets

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. emlékeztet arra, hogy a rendkívüli 
szegénység és a marginalizáció súlyosan 
érinti az utcagyerekek fejlődését, 
különösen sebezhetővé téve őket a fizikai, 
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szellemi és szexuális visszaélésekkel 
szemben, gátolja a minőségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket és 
tiltott tevékenységek végzéséhez vezeti 
őket, ami a társadalom peremére szorítja 
őket, és akadályozza a munkaerőpiachoz 
való hozzáférésük lehetőségeit; sürgeti a 
tagállamokat, hogy tegyenek 
kézzelfogható és célzott intézkedéseket az 
utcagyerekek egyedi szükségleteinek 
kezelésére, valamint a központi, regionális 
és helyi hatóságok által az ilyen 
gyerekeket célzó rendes beavatkozási 
módszerek eredménytelenségének 
leküzdésére tett intézkedések jobb 
koordinálása érdekében; hangsúlyozza az 
utcagyerekek jelenségének egyre növekvő 
európai dimenzióját, és közös, koordinált 
fellépésre szólít fel az utcagyerekek és 
ezek családjai rendkívüli 
marginalizálódásához és szegénységéhez 
vezető alapvető okok kezelése érdekében, 
javítva a minőségi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésüket és leküzdve a szervezett 
bűnözést; felhívja a Tanácsot, hogy az 
utcagyerekek jelenségének 2015-ig 
történő felszámolása érdekében 
állapodjon meg az egész EU-ra vonatkozó 
kötelezettségvállalásról, amely az Európai 
Parlamentnek „Az EU gyermekjogi 
stratégiája felé” című, 2008. január 16-i 
állásfoglalásán1 alapul;

Or. en

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0012.
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