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Módosítás 1
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a szülők szegénysége gyakran a 
gyermek szegénységét is eredményezi, ami 
súlyosan kihat a gyermek későbbi életére,   

Or.bg

Módosítás 2
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az etnikai kisebbségekhez tartozó, 
a fogyatékkal élő és az idős nők a 
hátrányos megkülönböztetésnek 
kétszeresen is áldozatai, 

Or.bg

Módosítás 3
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a nők és férfiak közötti 
bérkülönbség az Európai Unióban 
majdnem 18%, miközben a férfiak és a 
nők egyenlő bérezésének elve az 
alapszerződésekben lefektetett egyik 
alapelv,    
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Or.bg

Módosítás 4
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a rendkívüli szegénység, az 
emberkereskedelem, a prostitúcióra való 
rábírás és a kizsákmányolás egyéb formái 
egymással szorosan összefüggenek,  

Or.bg

Módosítás 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1a. rámutat, hogy a férfiakénál 
fokozottabb kitettségük miatt egyre inkább 
a nőkre nehezedik a szegénység terhe, 
különösen a kiemelt segítségre szoruló 
nők azon kategóriái esetében, mint a 
fogyatékkal élők, az idősek és az egyszülős 
családok fenntartói (különösen a 
gyermeküket egyedül nevelő nők és 
özvegyek), valamint a kirekesztésnek 
leginkább kitett olyan csoportokban, mint 
a roma nők csoportja, akiknek esetében a 
házimunka és a gondozás hagyományos 
okokból kizárólag a nőket terheli, így ők 
időnek előtte kimaradnak az oktatásból és 
a foglalkoztatás lehetőségéből, továbbá a 
bevándorló nőkre. Erre való tekintettel 
hangsúlyozza megfelelő foglalkoztatási 
feltételek – többek között a tisztességes 
bérezéshez, a szülési szabadsághoz és a 
megkülönböztetésmentes 
munkakörülményekhez hasonló jogok –
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biztosításának szükségességét e nők 
számára;

Or.es

Módosítás 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1b. felhívja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása, 
a nők ideiglenes munkakörökben 
mutatkozó túlzott arányának csökkentése, 
a nők foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételének növelése és előrehaladásuk 
előmozdítása, valamint a munkaerőpiacon 
jelentkező, a nemek közötti 
szegregációnak a közvetlen és közvetett 
okok felszámolásán keresztüli csökkentése 
érdekében a nemek közötti egyenlőség 
elképzelését építsék bele 
foglalkoztatáspolitikáikba és 
különintézkedéseikbe; 

Or.es

Módosítás 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
-1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1c. nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a fogyatékkal élő nők hátrányos 
megkülönböztetés áldozatai mind 
családjukon belül, mind az oktatásban. 
Foglalkoztatási lehetőségeik 
korlátozottak, és a kapott szociális 
juttatások többnyire nem elegendőek 
ahhoz, hogy kilábaljanak a 
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szegénységből; a tagállamoknak ezért a 
fogyatékkal élő nők számára olyan 
egyénre szabott segítséget kell nyújtaniuk, 
amelynek révén képessé válnak jogaik 
élvezetére, továbbá olyan intézkedéseket 
kell bevezetniük, amelyek révén kiegészítő 
támogató programok segítségével ezeket a 
nőket integrálni lehet;

Or.es

Módosítás 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
-1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

-1d. rámutat a képzéshez és a 
munkavállaláshoz való hozzáférést, 
valamint a munka minőségét illetően a 
vidéken és a városokban élő nők között 
mutatkozó jelentős különbségekre; nagy 
jelentőséget tulajdonít annak, hogy e nők 
– különösen a legfiatalabbak és 
legsérülékenyebbek – szakmai és egyetemi 
tanulmányok révén megfelelő 
képzettséghez juthassanak, és ezért 
felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, 
hogy határozott szakpolitikák és a 
képzésre vonatkozó intézkedések hatékony 
rendszerén keresztül támogassák e 
csoportokat annak érdekében, hogy 
mihamarabb alkalmazkodhassanak a 
munkaerő-piaci követelményekhez;

Or.es

Módosítás 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
-1 e bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

-1e. sürgeti a tagállamokat, hogy 
fenntartható politikáikkal tegyék lehetővé 
mindenki, köztük a legsérülékenyebb és 
leghátrányosabb helyzetű csoportok 
számára is a munkaerőpiachoz való 
hozzáférést, valamint a rugalmas 
munkaidő és a megfizethető és 
hozzáférhető gyermekgondozási 
lehetőségek létrehozását célzó 
intézkedéseken keresztül törekedjenek a 
szakmai és a családi élet közötti 
megfelelőbb egyensúly megvalósítására, 
maradéktalanul támogatva az egyenlő 
esélyeket és az azok megvalósításához 
szükséges feltételeket;

Or.es

Módosítás 10
Gesine Meissner

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek,
ami a nőket különösen sújtja, ezért 
felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
felszámolása mellett; úgy véli, hogy a 
megélhetésen túlmenően az oktatáshoz és 
a munkaerőpiachoz való hozzáférés, 
valamint a társadalmi életben való 
részvétel képezik a méltó életvitel alapját;

Or.de
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Módosítás 11
Julie Girling

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi 
kirekesztés az emberi jogok megsértését 
jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy a 
tagállamokon keresztül fokozottabban 
kötelezze el magát a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés, különösen a 
gyermekszegénység felszámolására 
irányuló határozott fellépés mellett;

Or.en

Módosítás 12
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység 
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
és hogy ez a nőkre és a férfiakra eltérően 
hat; ezért felszólítja az Európai Uniót, 
hogy fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység 
felszámolása mellett és ennek érdekében 
hozzon konkrét intézkedéseket, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti; mivel 
a szegénység elleni küzdelem európai 
évének egyik kiemelt célja a 
gyermekszegénység csökkentése, felhívja 
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a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
működjenek szorosan együtt a 
tagállamokkal a szükséges intézkedések 
meghozatala, valamint annak érdekében, 
hogy az összes gyermek azonos 
lehetőségekkel induljon neki az életnek;

Or.lt

Módosítás 13
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi 
kirekesztés az emberi jogok megsértését 
jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
felszámolása mellett, és helyezzen kiemelt 
hangsúlyt a legsérülékenyebb csoportok 
(az egyszülős háztartások, a három vagy 
annál több gyermeket nevelő családok, a 
fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek és 
különösen a romák, a leghátrányosabb 
helyzetű mikrorégiókban élők, a csökkent 
munkaképességűek és a szakmai 
tapasztalattal nem rendelkező fiatalok) 
védelmére; ezeken a csoportokon belül a 
szegénység leginkább a nőket sújtja, mivel 
ők gyakran találják magukat többszörösen 
hátrányos helyzetben;

Or.en

Módosítás 14
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a nők, 
különösen a gyermeküket egyedül nevelő 
anyák, valamint a fogyatékkal élő és a 
bevándorló nők szegénységének és 
társadalmi kirekesztésének felszámolása 
mellett, mivel a mélyszegénység és a 
társadalmi kirekesztés az emberi jogok 
megsértését jelenti;

Or.en

Módosítás 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát
különösen a nőket sújtó szegénység, 
annak a családi életre gyakorolt közvetlen 
negatív hatása és a társadalmi kirekesztés 
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

Or.es
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Módosítás 16
Corina Creţu

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység 
felszámolása mellett, mivel a 
mélyszegénység és a társadalmi kirekesztés 
az emberi jogok megsértését jelenti;

1. rámutat, hogy a gazdasági válság 
következményeképpen még számos 
tagállamban növekszik a munkanélküliség 
és súlyosbodnak a társadalmi nehézségek, 
ezért felszólítja az Európai Uniót, hogy 
fokozottabban kötelezze el magát a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés, 
különösen a gyermekszegénység és a 
fiatalokat és az idősebb munkavállalókat 
egyaránt drámaian magas arányban sújtó 
munkanélküliség felszámolása mellett, 
mivel a mélyszegénység és a társadalmi 
kirekesztés az emberi jogok megsértését 
jelenti, és mivel a jelenség minden hat 
európai polgár közül legalább egyet érint;

Or.ro

Módosítás 17
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a szegénység, az egyenlőtlenség 
és a társadalmi kirekesztés egyik 
legalapvetőbb oka a nők esetében is a 
munkanélküliség, felhív a 
foglalkoztatottság célzott eszközökkel (pl. 
a gyermeket nevelő nők részére 
részmunkaidős vagy rugalmas 
időbeosztású foglalkoztatás elérhetővé 
tételével) történő biztosítására és 
fenntartására, a foglalkoztatással 
kapcsolatos intézkedéseken túlmenően 
pedig a szociális védelmi rendszer 
megerősítése érdekében javasolja a célzott 
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szakpolitikai fellépéseket (pl. a nők a 
munkaerőpiacra való visszatérését 
lehetővé tévő gyermekgondozási 
intézmények létrehozását);

Or.en

Módosítás 18
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy Európában az 
egyszülős családok egyharmada – melyek 
többségében a családfő nő –
szegénységben él;

Or.it

Módosítás 19
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a szegénység a nők 
körében nem pusztán a közelmúltbeli 
gazdasági válság következménye, hanem 
olyan egyéb tényezőknek is betudható, 
mint a sztereotipizálás, a nemek között a 
bérezésben mutatkozó különbségek, a 
szakmai és a családi élet
összeegyeztetésének hiánya miatt 
felmerülő akadályok, a nők hosszabb 
várható élettartama és általánosságban a 
nemi alapon történő megkülönböztetés 
összes fajtája, amelyeknek áldozatai 
többnyire nők;

Or.en
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Módosítás 20
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy munkanélküliség 
esetén az alkalmazásba történő visszatérés 
meghiúsulásának kockázata a nők 
esetében magasabb, és hogy a nők 
általában a munkába állást követően is 
hátrányosabb helyzetben vannak, mivel 
kénytelenek bizonytalan vagy részidős 
állásokat is elfogadni, vagy mert a nem 
egyenlő bérezés még mindig sújtja őket;

Or.it

Módosítás 21
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a nőket gyakran 
az akadályozza meg a munkaerőpiacon 
való részvételben vagy a teljes munkaidős 
munkavállalásban, hogy nincs 
hozzáférésük az eltartott személyekről 
gondoskodni képes, valamint mindkét 
szülő számára elegendő szabadidőt és 
rugalmas munkavállalási lehetőséget 
biztosító rendszer alapján működő 
szolgáltatásokhoz; 

Or.it

Módosítás 22
Julie Girling

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a 
társadalmi befogadásra irányuló stratégia 
és az Európa 2020 stratégiának a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt 
kezdeményezése keretében tett 
intézkedésekre és fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását nem szabad növelni;

Or.en

Módosítás 23
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az
Európa 2020 stratégiának a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap (ESZA) egyik kiemelt célkitűzését, 
nevezetesen a hátrányos helyzetű emberek 
társadalmi beilleszkedésének 
előmozdítását nyomatékosabban kellene 
hangsúlyozni, az ESZÁ-ra vonatkozó 
rendelkezést felül kellene vizsgálni és 
módosítani kellene, továbbá újabb 
teljesítendő feltételeket kellene bevezetni
annak érdekében, hogy a források 
eljussanak a leginkább rászorulókhoz, és
hogy a társadalomból kirekesztett 
csoportok és a társadalom többi része 
közötti szakadék valóban szűküljön. 
Időközben növelni kell az ismertséget és
az átláthatóságot is, az alap 
felhasználásának társadalmi hatásait 
alaposan nyomon kell követni és a
projektek hosszú távú fenntarthatóságára 
további hangsúlyt kell helyezni;

Or.en
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Módosítás 24
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális
Alapon keresztül és a Globalizációs 
Kiigazítási Alap számára megfelelő 
finanszírozást kell biztosítani annak 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a 
megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre; az új költségvetési keretben 
célzott alapok elkülönítésére szólít fel a 
nők javára történő munkahelyteremtés és 
szociális védelmük érdekében; sürgeti a 
tagállamokat, hogy szervezzenek több 
tájékoztató kampányt az uniós 
finanszírozású projektekben való 
részvételi lehetőségekről;

Or.bg

Módosítás 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását hatékonyabban kell
felhasználni annak érdekében, hogy 
rendelkezésre álljanak a megfelelő források 
a társadalmi befogadásra irányuló stratégia 
és az Európa 2020 stratégiának a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt 
kezdeményezése keretében tett 
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fellépésekre; intézkedésekre és fellépésekre;

Or.es

Módosítás 26
Gesine Meissner

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását növelni kell annak 
érdekében, hogy rendelkezésre álljanak a 
megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

Or.de

Módosítás 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység elleni – a 
képzésen keresztül történő munkaerő-
piaci integrációval megvalósított –
küzdelemre és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt 
kezdeményezése keretében tett 
intézkedésekre és fellépésekre; úgy véli, 
hogy a nőket különösen támogatni kell, 
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mivel többnyire őket alkalmazzák 
bizonytalan munkaszerződésekkel; 
hangsúlyozza, hogy az egyszülős családok 
többségében a nők gyakran csak 
önmagukra számíthatnak a 
gyermeknevelésben;

Or.fr

Módosítás 28
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 
befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett, az oktatást és képzést a 
munkaerőpiacra való bejutás 
megkönnyítése és a munkanélküliség 
csökkentése céljával javítani kívánó
intézkedésekre és fellépésekre;

Or.el

Módosítás 29
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a társadalmi 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Szociális 
Alap finanszírozását jelentősen növelni 
kell annak érdekében, hogy rendelkezésre 
álljanak a megfelelő források a
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befogadásra irányuló stratégia és az Európa 
2020 stratégiának a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre 
vonatkozó kiemelt kezdeményezése 
keretében tett intézkedésekre és 
fellépésekre;

gyermekgondozási szolgáltatások 
elérhetővé tételére és a nők teljes 
foglalkoztatottságára irányuló barcelonai 
célkitűzések megvalósításán túlmenően a
társadalmi befogadásra irányuló stratégia 
és az Európa 2020 stratégiának a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó kiemelt 
kezdeményezése keretében tett 
intézkedésekre és fellépésekre;

Or.en

Módosítás 30
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a világ 
szegényeinek 60%-a nő, és hogy a nőket 
sújtó szegénység legfőbb oka a 
munkanélküliség; ezért alapvető 
fontosságú a nők és a hátrányos helyzetű 
csoportokból származók 
szerepvállalásának ösztönzése, 
képességeik javítása, a kiválóság előtérbe 
helyezése és az, hogy munkaerő-piaci 
megjelenésükkor a nők képességeit teljes 
mértékben ismerjék el;

Or.it

Módosítás 31
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy „A 
szegénység elleni európai platform” 
kezdeményezéssel összhangban erősítse 
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meg a társadalmi integrációra és a 
szociális védelemre irányuló uniós 
stratégiát, valamint sokszorozza meg az 
erőfeszítéseket a nők, és különösen a 
gyermeküket egyedül nevelő nők 
helyzetének javítását illetően, hogy azok 
méltóságban élhessenek;

Or.lt

Módosítás 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők 
bérezése közötti, az ugyanazt a munkakört 
ugyanazzal a képzettséggel ellátó nőknek 
anyagi hátrányt okozó különbséget 
csökkenteni kell, mivel e miatt a 
különbség miatt a nők jelentős részére 
nyugdíjba vonulásukkor vagy özveggyé 
válásukkor elszegényedés vár;

Or.fr

Módosítás 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy az idősebb nőket 
közvetlenül vagy közvetett módon akár 
halmozottan hátrányos megkülönböztetés 
is éri a munkaerőpiacon, és hogy ezzel a 
problémával foglalkozni kell; rámutat, 
hogy a foglalkoztatást a nőket sújtó 
szegénység elleni fellépés leghatékonyabb 
módszerének kell tekinteni; felszólít az 
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összes korcsoporthoz tartozó nők 
élethosszig tartó tanulási programokban 
való részvételének előmozdítására; 
hangsúlyozza, hogy a családi és a szakmai 
élet összeegyeztetését és a folyamatos 
képzést csak külön odafigyeléssel és 
támogatással lehet megvalósítani;

Or.fr

Módosítás 34
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 
gyermekszegénység arányának 50%-kal 
való csökkentésére irányuló stratégiát, és 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében hozott 
intézkedéseket, kiemelt cselekvéseket kell 
megállapítani és kidolgozni, javítani kell 
az adatgyűjtést, és uniós szinten tovább 
kell fejleszteni a közös mutatókat;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a 2010. június 17-i tanácsi 
következtetéseket figyelembe véve tegye 
meg a szükséges lépéseket a szegénység 
szintjének csökkentésére irányuló, az EU 
2020 stratégiában megfogalmazott 
célkitűzések megvalósítása érdekében;

Or.en

Módosítás 35
Gesine Meissner

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül dolgozza ki és
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gyermekszegénység arányának 50%-kal 
való csökkentésére irányuló stratégiát, és 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében hozott 
intézkedéseket, kiemelt cselekvéseket kell 
megállapítani és kidolgozni, javítani kell 
az adatgyűjtést, és uniós szinten tovább 
kell fejleszteni a közös mutatókat;

hajtsa végre az elszegényedési spirál 
megtörésére irányuló stratégiát; úgy véli,
hogy a nőket sújtó szegénység jövőben 
való megelőzése érdekében az olyan 
szegény családokból származó 
gyermekekre, ahol senki sem dolgozik, 
külön figyelmet kell fordítani és segíteni 
kell őket;

Or.de

Módosítás 36
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 
gyermekszegénység arányának 50%-kal 
való csökkentésére irányuló stratégiát, és
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében hozott 
intézkedéseket, kiemelt cselekvéseket kell 
megállapítani és kidolgozni, javítani kell az 
adatgyűjtést, és uniós szinten tovább kell 
fejleszteni a közös mutatókat;

3. mivel magas a kockázata annak, hogy a 
tartós szegénységet a szülők átörökítik 
gyermekeikre, ami a gyermekek jobb 
életre való esélyének jelentős csorbulását 
eredményezheti, felszólítja a Bizottságot és 
a Tanácsot, hogy késlekedés nélkül hajtsa 
végre a gyermekszegénység 2012-re való 
leküzdésére irányuló stratégiát; 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében tett lépéseket, 
kiemelt cselekvéseket kell megállapítani és 
kidolgozni, javítani kell az adatgyűjtést, és 
uniós szinten tovább kell fejleszteni a 
közös mutatókat;

Or.en
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Módosítás 37
Corina Creţu

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 
gyermekszegénység arányának 50%-kal 
való csökkentésére irányuló stratégiát, és 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében hozott 
intézkedéseket, kiemelt cselekvéseket kell 
megállapítani és kidolgozni, javítani kell az 
adatgyűjtést, és uniós szinten tovább kell 
fejleszteni a közös mutatókat;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy késlekedés nélkül hajtsa végre a 
gyermekszegénység arányának 50%-kal 
való csökkentésére irányuló stratégiát, és 
következésképpen hangsúlyozza, hogy a 
gyermekek személyes jogait valamennyi 
uniós szakpolitikában és intézkedésben 
érvényesíteni kell, nyomon kell követni és 
értékelni kell a gyermekszegénység 
felszámolása érdekében hozott 
intézkedéseket, kiemelt cselekvéseket kell 
megállapítani és kidolgozni, javítani kell az 
adatgyűjtést, és uniós szinten tovább kell 
fejleszteni a közös mutatókat; úgy véli, 
hogy ebben az összefüggésben alapvető 
fontosságú elősegíteni az anyák 
megjelenését és visszatérését a 
munkaerőpiacra, valamint hogy az 
egyszülős családok részére az általuk 
megélt problémákat alapul véve jóléti 
ellátást kell biztosítani, ugyanakkor a 
nagy családoknak is kézzelfogható 
támogatást kell nyújtani;

Or.ro

Módosítás 38
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. nemzetközi tanulmányok azt mutatják, 
hogy a nemek közötti egyenlőtlenségeket 
tekintve (munkaköri szegregáció, a 
bérezés terén történő megkülönböztetés 
stb.) a nők túlzott arányban kerülnek ki a 
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dolgozó szegények köréből. A bérezésben 
mutatkozó különbségeket a nők 
hagyományos gondozó szerepe tovább 
fokozza. Ez a két összetevő a nők számára 
öregkorban is jelentős gazdasági hátrányt 
eredményez (különbségek a nyugellátás 
összegében és a megtakarításokban);

Or.en

Módosítás 39
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a tagállamokat, hogy 
készítsenek hatástanulmányt a gazdasági 
válság nemekre gyakorolt hatásáról, és 
vizsgálják meg a foglalkoztatási feltételek 
folyamatosan változó arculatát, valamint 
azt, hogy e feltételek mennyiben járulnak 
hozzá a nők elszegényedéséhez és 
társadalmi kirekesztődéséhez;

Or.en

Módosítás 40
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szegénység 
felszámolásának és a társadalmi 
befogadás előmozdításának területén 
válasszanak és alkalmazzanak a nemek 
közötti egyenlőség alakulásának mérésére 
alkalmas mutatókat, és kövessék nyomon 
azokat;
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Or.en

Módosítás 41
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. kéri az illetékes nemzeti hatóságokat, 
hogy a migráns nők teljes munkaerő-piaci 
részvétele előtt álló strukturális akadályok 
felszámolása érdekében vizsgálják felül 
bevándorlási politikáikat; továbbá 
gyűjtsenek adatokat a szexuális 
diszkrimináció és a nők elleni erőszak 
elleni fellépés terén elért eredményekről, 
és értékeljék az egészségügyi ellátásokhoz, 
az oktatáshoz és a szociális védelemhez 
való hozzáférésben eszközölt 
költségmegszorításoknak a nemekre 
gyakorolt hatását;

Or.en

Módosítás 42
Julie Girling

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső 
nélküli háztartás” mutatót alkalmazó 
tagállamok módszeresen félretolhatják az 
olyan problémákat, mint az aktív keresők 

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három
mutató közül egy vagy több alapján;
rámutat, hogy a legmegfelelőbb mutatók 
használatával, valamint az ország 
körülményeinek és prioritásainak 
figyelembe vételével a tagállamok maguk 
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szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

határozzák meg nemzeti célkitűzéseiket;

Or.en

Módosítás 43
Marije Cornelissen a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint a nőket sújtó 
szegénység, az aktív keresők szegénysége, 
az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés; sürgeti a tagállamokat, hogy 
ne éljenek vissza a helyzettel, és a mutatót 
ne azzal a céllal válasszák meg, hogy az a 
kevésbé ambiciózus eredményeket is jónak 
tüntesse fel; 

Or.en

Módosítás 44
Corina Creţu

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
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17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés; felhívja a figyelmet a több 
millió európai nyugdíjas által amiatt 
tapasztalt nehézségre, hogy elsősorban az 
orvosságok és az orvosi ellátás drágasága 
miatt nyugdíjuk nem elegendő 
szükségleteik és a korral jelentkező 
igényeik fedezésére;

Or.ro

Módosítás 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés; hangsúlyozza, hogy azt, hogy 
a nők középiskolai és egyetemi 
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tanulmányokat folytathassanak, olyan 
kiemelt célkitűzéssé kell tenni, amelynek 
kapcsán minden tagállamnak konkrét 
célokat kellene meghatároznia; 

Or.fr

Módosítás 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
régiókkal együttműködésben a tagállamok 
feladata az elszegényedés és a társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának csökkentésére irányuló nemzeti 
célkitűzések megállapítása, a Tanáccsal 
közösen meghatározott három mutató 
közül egy vagy több alapján; úgy véli, 
hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

Or.fr

Módosítás 47
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 

4. tudomásul veszi a Tanács 2010. június 
17-i határozatát, amelynek megfelelően a 
tagállamok feladata az elszegényedés és a 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
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lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három 
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztés;

lakosok számának csökkentésére irányuló 
nemzeti célkitűzések megállapítása, a 
Tanáccsal közösen meghatározott három
mutató közül egy vagy több alapján; úgy 
véli, hogy a csupán az „aktív kereső nélküli 
háztartás” mutatót alkalmazó tagállamok 
módszeresen félretolhatják az olyan 
problémákat, mint az aktív keresők 
szegénysége, az energiaszegénység, a 
gyermeküket egyedül nevelő édesanyák 
szegénysége, a gyermekszegénység és a 
társadalmi kirekesztés;

Or.lt

Módosítás 48
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet rá, hogy a Bizottság a 
2010-es esztendőt a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
európai évévé nyilvánította annak 
érdekében, hogy ezzel megerősítse és 
megszilárdítsa az Unió politikai
elkötelezettségét amellett, hogy döntő 
előrehaladást ér el a szegénység elleni 
küzdelemben, valamint hogy elismerje a 
szegénységben és társadalmi 
kirekesztettségben élők alapvető jogát a 
méltó életvitelhez és a társadalom életében 
való teljes körű részvételhez;

Or.it

Módosítás 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat, hogy az Eurostat szegénységi 
kockázatot jelző mutatószáma szerint 
2008-ban az Európai Unióban körülbelül 
85 millió főt fenyegetett a szegénység 
veszélye, míg az „anyagi 
megfosztottság”mutatója alapján arra 
lehet következtetni, hogy ez a szám 
elérheti a 120 milliót is; véleménye szerint 
a szegénységi mutatókra vonatkozó 
tanácsi határozat nem eléggé egyértelmű 
az átfogó csökkentés tekintetében, mely 
szerint 2020-ra 20 millió embert kell 
kiemelni a szegénységből és a 
kirekesztettségből (ez az Eurostat 
szegénységi kockázatot jelző mutatója 
alapján 23,5%-os csökkentés, az „anyagi 
megfosztottság”-hoz képest azonban csak 
16,7%);

Or.en

Módosítás 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemek közötti 
jövedelmi különbségek leküzdése 
érdekében erősítsék eszközeiket és javítsák 
a szabályozási környezetet;

Or.es

Módosítás 51
Julie Girling

Véleménytervezet
5 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem 
és a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja.

törölve

Or.en

Módosítás 52
Gesine Meissner

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja.

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociál- és munkaerő-piaci politika 
jelentősen hozzájárul a recesszió 
időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást;

Or.de

Módosítás 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 

5. rámutat arra, hogy az Európai 
Parlament „A szociális védelem mint 
gazdaságot stabilizáló tényező” című 
tanulmánya szerint a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
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hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja.

recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja, és ez a tény azt jelzi, hogy a 
szociális kiadások erősebb stabilizáló 
hatással járnak, mint a kormányzati 
kiadások összességének átlaga;

Or.en

Módosítás 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja.

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja; felszólít rá, hogy – annak 
érdekében, hogy ne növekedjék a nők 
munkaerő-piaci helyzetének 
bizonytalansága – a családdal kapcsolatos 
felelősséget vegyék jobban tekintetbe az 
elbocsátandó munkavállalók 
kiválasztásakor, figyelemmel arra, hogy 
sok esetben a nőkre hárul a gyermekek 
gondozásának terhe; felszólít a 
hozzáférhetőség javítására különösen a 
gyermekgondozás pénzügyi támogatása 
révén, ezzel segítve elő, hogy a 
leghátrányosabb helyzetű asszonyoknak 
ne kelljen felhagyniuk foglalkozásukkal;

Or.fr
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Módosítás 55
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja.

5. rámutat arra, hogy a szociális védelem és 
a szociálpolitika jelentősen hozzájárul a 
recesszió időtartamának és súlyosságának 
csökkentéséhez azáltal, hogy stabilizálja a 
munkaerőpiacot és a fogyasztást, és arra, 
hogy a szociális védelmi rendszer a 
bevételi és kiadási oldalt egyaránt 
stabilizálja. felszólítja a tagállamokat, 
hogy dolgozzanak ki megfelelőbb 
eszközöket a női szegénység mérésére;

Or.bg

Módosítás 56
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint az aktív 
foglalkoztatáspolitika (pl. munkahelyi 
képzés, szakoktatás és -képzés) igen fontos 
szerepet tölt be a szegénység 
megelőzésében, és ebben a folyamatban a 
szociális partnereknek kulcsfontosságú 
szerep jut; úgy véli ezenkívül, hogy a 
proaktív foglalkoztatáspolitika (pl. a 
fiatalok szakmai gyakorlata, a fogyatékkal 
élők számára fenntartott műhelyek és 
munkahelyek) szintén olyan alapvetően 
fontos eszközegyüttest jelent, amelynek 
célja a munkaerőpiac egyensúlyának 
biztosítása, a munkaerő-piaci hozzáférés 
javítása és a hátrányoktól szenvedő 
csoportok foglalkoztatásának fenntartása;

Or.en
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Módosítás 57
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. javaslata szerint mind európai, mind 
nemzeti szinten fenn kell tartani a szilárd 
elkötelezettséget a nemek közötti 
egyenlőség eléréséhez vezető további 
lépések mellett, így a nők és férfiak közti 
egyenlőségre vonatkozó bizottsági 
iránymutatásokat alátámasztó stratégiák, 
az Európa Tanács által a nemek közötti 
egyenlőség tekintetében elfogadott 
európai paktum és az európai szociális 
partnerek által kialakított, a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó cselekvési keret 
révén;  

Or.it

Módosítás 58
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság „Stratégia a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására (2010–
2015)”elnevezésű stratégiáját;

Or.en

Módosítás 59
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. mivel a munkához jutás segít 
leküzdeni a szegénységet, ezért 
hangsúlyozza, hogy átlátható szabályozási 
környezetet kell teremteni az atipikus 
foglalkoztatási formák tekintetében –
amelyekben leginkább nők dolgoznak –, 
mert így biztosíthatók a tisztességes 
munkakörülmények és a méltányos bér;

Or.el

Módosítás 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy szükség 
esetén vizsgálják felül a jóléti rendszereket 
annak érdekében, hogy elkerülhetők 
legyenek a nők és férfiak nyugdíjszintje 
közötti jelentős egyenlőtlenségek, továbbá 
fontolják meg olyan kiigazító ismérvek 
bevezetését, amelyek figyelembe veszik a 
bizonytalan foglalkoztatás vagy az 
édesanyák gyermekeik gondozásával 
kapcsolatos kötelességei miatt kialakuló 
járulékbefizetési elmaradásokat;

Or.fr

Módosítás 61
Marije Cornelissen a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az egyéni társadalom- és 
nyugdíjbiztosítási formák fontosságát a 
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nők és férfiak gazdasági függetlenségének 
biztosítása érdekében;

Or.en

Módosítás 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy – mivel a gazdasági, 
politikai és társadalmi életben való 
egyenlő és teljes körű részvételnek egyéni 
jogként kell megvalósulnia – a társadalmi 
beilleszkedést célzó hathatós 
stratégiáknak holisztikus megközelítést 
kell alkalmazniuk a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség kiküszöbölése 
érdekében, elsősorban minőségi szociális 
szolgáltatások, valamint az általános 
érdekű (gazdasági) szolgáltatások teljes 
körű hozzáférhetőségének biztosítása 
révén mindenki számára;

Or.en

Módosítás 63
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség a fenntartható növekedés, a 
foglalkoztatás, a versenyképesség és a 
társadalmi kohézió egyik előfeltétele;

Or.it
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Módosítás 64
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5 b. rámutat, hogy az Eurobarométer „A 
nemek közötti egyenlőség az EU-ban 
2009-ben” című különfelmérése szerint 
Európában széles körben elismert, hogy a 
férfiak és nők bérezése közötti 
különbséget csökkenteni szükséges;

Or.en

Módosítás 65
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy – a szegénység 
elleni küzdelem érdekében tett 
erőfeszítések részeként és javítva a nők 
tisztességes munkához való hozzáférését –
mind európai, mind nemzeti szinten 
intézkedéseket kell hozni a családi és a 
szakmai élet összeegyeztetése érdekében; 
ezért felszólítja a tagállamokat, hogy 
javítsák a gyermekgondozási 
közintézmények hálózatát, továbbá a 
vállalatokat ösztönözzék arra, hogy 
találjanak „házon belüli” megoldásokat;

Or.el

Módosítás 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, hogy csak a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet tisztességes munkát 
definiáló elvein és a „jó munkavégzés” 
elvén alapuló tisztességes foglalkoztatás –
amelybe beletartozik a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítése és az 
ugyanazon munkahelyen egyenlő 
munkáért egyenlő bért elve – segíthet 
kiemelni az embereket a szegénységből és 
a társadalmi kirekesztettségből, ezzel 
elősegítve az európai társadalom életében 
való széles körű politikai és kulturális 
részvételt;

Or.en

Módosítás 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. felidézi, hogy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem 
európai évét (2010) a tervek szerint nem 
csupán médiakampánynak szánták, 
hanem ösztönözni kívántak a szegénység 
leküzdését célzó többdimenziós stratégiák 
erősítésére, valamint összetettebb 
szegénységi mutatók kidolgozására; ennek 
megfelelően kéri a Bizottságot, hogy ezzel 
összefüggésben kritikus szellemben 
tekintse át a tagállamok által a szegénység 
és a társadalmi kirekesztettség leküzdése 
érdekében hozott új intézkedéseket;

Or.en
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Módosítás 68
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. véleménye szerint például a nem 
egyenlő bérezés, nyugdíjjogosultság és 
biztosítási költségek a nőket gazdasági és 
szociális értelemben sérülékenyebb 
helyzetbe hozzák; ezért kéri a 
tagállamokat, hogy a szakmai és a családi 
élet összeegyeztethetőségét támogassák 
olyan konkrét intézkedésekkel, mint a 
bérezési és munkaerő-felvételi eljárások 
átláthatóságának javítása, a rugalmas 
munkaidő bevezetése és a gyermekvállalás 
költségeinek ellentételezése;

Or.en

Módosítás 69
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy – a szegénység, a 
gyermekszegénység és a társadalmi 
kirekesztettség elleni küzdelem részeként –
nemzeti szinten megfelelő foglalkoztatási, 
integrációs és képzési stratégiákra van 
szükség, az egyszülős családok esetében 
pedig az édesanyákat segítő különleges 
adószabályokat kell alkotni;

Or.el
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Módosítás 70
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy – a női szegénység 
elleni küzdelem részeként – nemzeti és 
európai szinten intézkedéseket kell hozni a 
munkaerő-piaci lehetőségek tekintetében 
és a bérpolitikában megnyilvánuló 
megkülönböztetések kiküszöbölése 
érdekében;

Or.el

Módosítás 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5d. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy megfelelően vegyék figyelembe a 
Parlament állásfoglalásaiban – a szociális 
valóság felméréséről szóló 2007. 
november 15-i[1], az EU-ban a társadalmi 
integráció előmozdításáról és a 
gyermekszegénységet is ideértve a 
szegénység elleni küzdelemről szóló 2008. 
október 9-i[2], a munkaerőpiacról 
kiszorultak aktív befogadásának 
elősegítéséről szóló 2009. május 6-i[3] és a 
szegénység elleni küzdelemben a 
minimáljövedelem szerepéről és 
Európában a befogadó társadalom 
előmozdításáról szóló 2010. október 19-i 
állásfoglalásban – megfogalmazott 
kéréseit a társadalmi befogadásról és a 
szociális védelemről folytatott nyitott 
koordinációs együttműködés (OMC) 
következő szakaszára készítendő 
stratégiák és intézkedések, a társadalmi 
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beilleszkedést célzó stratégia, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztettség 
elleni küzdelem tekintetében iránymutató 
„Európa 2020” kezdeményezés 
tervezésében, bevonva valamennyi felet a 
részvételbe;
([1] Elfogadott szövegek, 
P6_TA(2007)0541.
[2] Elfogadott szövegek, 
P6_TA(2008)0467.
[3] Elfogadott szövegek, 
P6_TA(2009)0371.

Or.en

Módosítás 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja a Bizottságot, hogy nagy 
figyelemmel vizsgálja meg a társadalmi 
részvétel előtt álló olyan akadályokat, 
mint az energiaszegénység, a pénzügyi 
kirekesztettség és az infokommunikációs 
technológiához (IKT) való hozzáférés 
nehézségei;

Or.en

Módosítás 73
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal és a szociális partnerekkel 
együttműködésben tegyenek lépéseket 
annak érdekében, hogy a szociális-jóléti 
rendszerek a női igénylőket egyenlő 
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módon kezeljék, mivel például az özvegyek 
esetében a nekik járó nyugdíj összege nem 
elegendő a méltó körülmények közötti 
életvitel fenntartásához;

Or.el

Módosítás 74
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5f. hangsúlyozza a munkanélküliség és a 
társadalmi kirekesztettség kiküszöbölését 
célzó szakpolitikák – a kormányzat 
valamennyi szintjét érintő –
összehangolásának fontosságát a női 
szegénység tényleges leküzdése 
érdekében;

Or.el

Módosítás 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5f. kéri, hogy a szegénység kiküszöbölése 
érdekében tett valamennyi erőfeszítés
járjon együtt a zöldebb és éghajlatbarát 
gazdaság kialakítására irányuló 
intézkedésekkel; ebben az összefüggésben 
hangot ad aggodalmának, hogy egyes 
tagállamokban a lakások 
energiahatékonysági költségeit a bérlőkre 
fogják hárítani;

Or.en
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Módosítás 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5g. emlékeztet rá, hogy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség elleni 
küzdelmet mind az Európai Unióban, 
mind azon kívül folytatni kell az Európai 
Unió és a tagállamok által tett azon 
kötelezettségvállalás teljesítése érdekében, 
hogy 2015-re elérik az ENSZ millenniumi 
fejlesztési célkitűzéseit;

Or.en

Módosítás 77
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5g. felhívja a tagállamokat, hogy a 
Bizottsággal és a szociális partnerekkel 
együttműködésben dolgozzanak ki 
terveket annak érdekében, hogy 
fokozódjék a nők – és különösen a 
kisebbséghez tartozó nők – részvétele az 
élethosszig tartó tanulásban és képzésben;

Or.el

Módosítás 78
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja rá a figyelmet, hogy a női 
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vállalkozók csak korlátozottan férnek 
hozzá hitelekhez, ami nagyban 
akadályozza szakmai fejlődésüket és 
gazdasági függetlenségüket, valamint 
ellentétben van az egyenlő bánásmód 
elvével;

Or.bg

Módosítás 79
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a tagállamokat, hogy 
könnyítsék meg az élethosszig tartó 
tanulási programokhoz való hozzáférést, 
különösen az idősebb nők számára;

Or.bg

Módosítás 80
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja rá a figyelmet, hogy megfelelő 
szociális infrastruktúra hiányában a nők 
kénytelenek választani gyermekeik 
nevelése és szakmai karrierjük között; 
felhívja a tagállamok kormányait, hogy 
ismerjék el a gyermeknevelést és 
gondoskodjanak róla, hogy ezt az 
időszakot számítsák be a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
vagyis a nők kaphassanak teljes 
nyugdíjat; ajánlja, hogy a tagállamok 
biztosítsanak a nők számára megfelelő és 
biztos nyugdíjellátást;
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Or.bg

Módosítás 81
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1d. emlékezteti rá a tagállamokat, hogy a 
megfelelő gyermekgondozási rendszer 
biztosítása alapvető feltétele a nemek 
közötti egyenlőség munkaerő-piaci 
meglétének;  ennek megfelelően 
emlékezteti a tagállamokat a barcelonai 
gyermekgondozási célkitűzések elérésének 
fontosságára, ezzel is bátorítva a nőket a 
munkaerőpiacon való megjelenésre és 
elősegítve a munka és a magánélet 
egyensúlyának kialakulását;

Or.bg

Módosítás 82
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1e. felhívja a tagállamokat, hogy 
könnyítsék meg az oktatási és képzési 
programokhoz való hozzáférést a 
bevándorló és az etnikai kisebbségekhez 
tartozó nők számára, ami elő fogja 
segíteni munkaerő-piaci megjelenésüket;

Or.bg
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Módosítás 83
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1f. felhívja a tagállamokat, hogy a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi 
irányelv felülvizsgálatával összefüggésben 
tegyék meg a szükséges lépéseket annak 
megakadályozása érdekében, hogy a női 
munkavállalókat a várandósság és az 
anyaság idején elbocsássák 
munkahelyükről; felhívja a tagállamokat, 
hogy hozzanak határozott intézkedéseket a 
várandós nők munkaerő-piaci hátrányos 
megkülönböztetésének megakadályozása 
céljából, valamint intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a gyermekvállalás 
miatt ne sérüljön a női munkavállalók 
nyugdíjra való jogosultsága, illetve 
nyugdíjuk összegét ne érintse hátrányosan 
a szülési szabadság igénybevétele;

Or.bg


