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Az Országgyűlés
Emberijogi, kisebbségi, civil- és

vallásügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az ürs7Aggyítilés elnbkének

HELVBEN

terjesztjük elli :

1- Az ers7.ággyMési határozati javaslat mellékletének 1 .3 .2 alpontja az alábbiak szerint
módosul :

,,13,2 Célok

Országgy iés Hivaula

Irományszám : I ,~ol-S2

trkezett: 2007 JON 12.

Bízottsázi mödosttó iavasiat
Ha9201.— szám

Tfsztelt Elnők Asszony:

A Házszabály 94. §-inak (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekczdése alapján a Roma
Integr,Ac!6 Evtizede Progmm Stratégiai Tervrál sz6ló 1_i1292ü. sza_mei arsaággyúl6si
hatArozati javastathoz az MAW

bizo.ttságl módosító javaslatot

A Stratégiai Terv célja a roma lakosság társpdnlmi, gazdasági intcgráciája feltételeimek
megteremtése, ólctkörOlm yelk jenírása, a romák k&zszolgáltatastrkhoz való hozzáferésérnek
javítása, valamint a romák és nemm romák életkőrűiményei kxiz4tt kialakult szakadék
csökkentése, jhossuúhivonj hosszú távorr megszuntetése . A Stratégiai Tervben
megfogalmazott feladatok célja a hatékonyabb gazdaságpolitika kialakítása, illetve ennek
hosszú távú fcmtarfbatösága (p1. versenyképesség ncrvekedése, foglalkoztatottság javulása,
szociális transzferek, az eltartottak számának csökkenése) .
További célok az egyes prioritási terúleteken:

- az integrált oktatás kiterjesztess, deszegregáció a közoktatásban, a romák képzettségi
szintjének emelése

a romák munkaerv-piaci intcgrácíöjának oíősegítése, illetve foglalkoztatottsági
szintjük emelése;

- a lakhatási kő ülrrtényck javítása, amely Qsszckapcsolódik a telepízlési és térségi
szegre ácib nagyarányú c kkentés el

- a romák egészségi állapotának jenírása, a szű]etés or véthető életkaron növelése,
valamint az egészségügy ellatérendszcrhez való hozzáférésük javítása ;

- a romákkal szembeni diszkrhnináciö csökkcntésc, az esélycgycniáség elősegítése a
jogérvényesítés során_„
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2. A határozati javaslat melléklete 3 . dinének 7. pontja ajz alábbiak szerint módosul :

n7 A teglzritrrínyosatstá ketyzetú térségekben mu t kis- és kJzépv411adkozdsak
fe, jl rxté ck, továbbrí az ezen térségekben élri tartásara munkanélküliek (kórtök nagy
arányharc ro~ Jnfvgtalktrzt dYWd~aaelősefCtdse.

.S.zükséges intezkedesrk
á) A leghátányosabb helyzetű térségekben a kis- ós középvállalkozásokat fejleszt4

programok kiemelt finanszírozással történő míikádtetése. Külőnós fig olmet
szükséges fordítani a [mezSgazdáságij mező fiasági tevékenységet folytató
őstermelőkre, egyéni vállalkozókra, a kis- és középvállalkozások fejlesztésére.

b) Meg szükséges teremteni annak a lehetőségét, hogy a vállalkozásfejlesztés
összekapcsolódjon a tartósan álláskeresők önfoglalkoztatóvá válását elósegító
t€imogatasokkal, fmíí rohite[Rrogiram komstrukciökkalj míkrobíteIrrogram-
konstrukciőkkal.

C) A vállalkozásfcjleszt si és az őnfaglalkoztatást elősegítő programokról és ezek
feltételeiről szóló információkhozz való hcr47Áfr és biztosítása a taextvsan álláskers5k, a
rom civil szervezetek és a cigánykisebbségi ünkormbnyzatok részére

d) A ~eszerzásí tőrvény hatálya alá eső szerződésekben garanciák kiépítése a
szerződés helyszínén élő hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók foglalkoztatására,"

Budapest, 2007. jűnius 12.

INDOKOLÁS

Az indítvány helyesírási jellegű szövegpontosításokat tartalmaz,
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