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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően 
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 
iránymutatásokat. A programnak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtásának 
támogatása mellett hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 integrált iránymutatások, 
elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás 
alkalmazásához, különös tekintettel a 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformjára, valamint az
„Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezésekre.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 148. cikke (4) bekezdésének 
megfelelően 2010. október 21-én a Tanács 
iránymutatásokat fogadott el a 
foglalkoztatási politikákról, amelyek – a 
Szerződés 121. cikkének megfelelően 
elfogadott, a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáiról szóló szélesebb körű 
iránymutatásokkal együtt – magukban 
foglalják az Európa 2020 integrált 
iránymutatásokat. A programnak a kiemelt 
kezdeményezések végrehajtásának 
támogatása mellett hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 integrált iránymutatások, 
elsősorban a 7., 8. és 10. iránymutatás 
alkalmazásához, különös tekintettel a 
szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem európai platformjára, valamint az
„Új készségek és munkahelyek 
menetrendje”, „A nemek közötti 
egyenlőség 2010–2015 közötti időszakra 
vonatkozó európai stratégiája – ” és a
„Mozgásban az ifjúság” 
kezdeményezésekre.

Módosítás 2
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A nemek közötti egyenlőség 2010–
2015 közötti időszakra vonatkozó európai 
stratégiájával összhangban az Európai 
Uniónak jobban ki kellene aknáznia a 
nőkben rejlő lehetőségeket, egyre több nő 
munkaerő-piaci beilleszkedése és jó 
minőségű munkahelyekhez juttatása által 
is hozzájárulva az Unió átfogó gazdasági 
és társadalmi céljainak eléréséhez. 
Különösen az idősebb nők, az egyedülálló 
szülők, a fogyatékossággal élő nők, a 
bevándorló nők és az etnikai 
kisebbségekhez tartozó nők foglalkoztatási 
aránya még mindig viszonylag alacsony, 
és a nemek között fennálló különbségeket 
mind mennyiségi, mind pedig minőségi 
szempontból csökkenteni kell. Az Európai 
Bizottságnak az Alapjogi Charta 
betartásáról szóló legújabb jelentései, 
valamint a Világbank vagy az Egyesült 
Nemzetek kormányzásról és 
fenntarthatóságról szóló tanulmányai 
alátámasztják, hogy a nők munkaerő-
piaci beilleszkedése és különösen a 
politikai döntéshozatali folyamatokban 
való egyenlőség növeli az átláthatóságot 
és részvételt, ugyanakkor csökkenti a 
korrupciót. Emellett megállapítást nyert, 
hogy a nők jelenléte a vállalkozásokban, 
valamint a gazdasági és üzleti szféra 
döntéshozatalaiban fokozza a 
versenyképességet, a termelékenységet és 
az innovációt. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európa 2020 stratégiával 
összhangban a programnak egységes 
megközelítést kell alkalmaznia a 
foglalkoztatás elősegítése és a társadalmi 
kirekesztés és szegénység elleni küzdelem 
során. A végrehajtását racionalizálni és 
egyszerűsíteni kell, mégpedig olyan közös 
rendelkezésekkel, amelyek többek között 
tartalmazzák az általános célkitűzéseket, a 
fellépések típusait, a nyomon követési és 
értékelési szabályozásokat. A programnak 
az egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy csökkenjen az 
igazgatási teher mind a 
kedvezményezettek, mind a Bizottság 
számára. Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás), különösen a 
mobilitási programok végrehajtásakor. A 
programnak egyablakos hozzáférést kell 
biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

(5)  A programnak egységes megközelítést 
kell alkalmaznia a foglalkoztatás 
elősegítése és a társadalmi kirekesztés és 
szegénység elleni küzdelem során, minden 
esetben szem előtt tartva a nemek közötti 
egyenlőség és a nemi dimenzió 
érvényesítését. A végrehajtását 
racionalizálni és egyszerűsíteni kell, 
mégpedig olyan közös rendelkezésekkel, 
amelyek többek között tartalmazzák az 
általános célkitűzéseket, a fellépések 
típusait, a nyomon követési és értékelési 
szabályozásokat. A programnak az 
egyértelmű EU hozzáadott értékkel 
rendelkező nagy projekteket is előtérbe kell 
helyeznie a kritikus tömeg elérése 
érdekében és hogy csökkenjen az 
igazgatási teher mind a 
kedvezményezettek, mind a Bizottság 
számára. Emellett nagyobb mértékben kell 
alkalmazni az egyszerűsített 
költségelszámolási módokat (átalányösszeg 
és átalányfinanszírozás), különösen a 
mobilitási programok végrehajtásakor. A 
programnak egyablakos hozzáférést kell 
biztosítania a mikrofinanszírozást 
szolgáltatók számára, amelyek 
mikrohitelekhez, kapacitásépítéshez és 
műszaki segítségnyújtáshoz nyújtanak 
finanszírozást. Végezetül a programnak 
évenként elosztott tartalékkeret 
létrehozásával költségvetési rugalmasságot 
kell biztosítania a politikai prioritásoknak 
megfelelően.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 

(8) Az uniós szociális politika központi 
kérdése annak biztosítása, hogy 
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érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket az intelligens 
szabályozás elveinek megfelelően 
hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési 
módokhoz és az új egészségügyi és 
biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe 
van a munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó intézkedések finanszírozásában is.

érvényesüljenek a minimális normák, és a 
munkakörülmények folyamatosan 
javuljanak az Unióban. Az Unió fontos 
szerepet játszik annak biztosításában, hogy 
a jogszabályi kereteket az intelligens 
szabályozás elveinek megfelelően 
hozzáigazítsák a fejlődő munkavégzési 
módokhoz és az új egészségügyi és 
biztonsági kockázatokhoz, és nagy szerepe 
van a munkavállalók jogainak védelmére 
vonatkozó EU szabályok jobb betartását 
célzó, a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetését nők és férfiak esetében 
egyaránt szem előtt tartó intézkedések 
finanszírozásában is.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A programnak figyelembe kell 
vennie, hogy a munkakörülmények 
javítását a rugalmas munkaszervezési és 
munkavégzési formák, a családtámogatási 
szolgáltatások létrehozása, a szülői 
szabadság pártolása és a dolgozó 
szülőknek nyújtott egyéb támogatások is 
szolgálják.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
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elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez. Első lépésként 2010-ben az
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez, különös tekintettel a 
vállalkozói szellem nők körében történő 
ösztönzésére, tekintettel arra, hogy az 
Unióban 10 nőből csupán 1 vállalkozó, 
míg a férfiaknál 4-ből 1. Ezzel 
összefüggésben a támogatási lehetőségek, 
mint az európai Progress 
mikrofinanszírozási eszköz révén a 
mikrohitelekhez való könnyebb 
hozzáféréssel támogatott női vállalkozások 
számottevően hozzájárulhatnak az Európa 
2020 stratégiában a nők 75%-os 
foglalkoztatásával kapcsolatos célkitűzés 
eléréséhez. Első lépésként 2010-ben az 
Európai Parlament és a Tanács létrehozta 
az eszközt.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli 
mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek megfelelően.

(15) Ahhoz, hogy a mikrofinanszírozás 
elérhetőbb legyen az Unió most kialakuló 
mikrofinanszírozási piacán, a 
mikrofinanszírozás szolgáltatók intézményi 
kapacitásának a növelésére van szükség, 
különösen a bankrendszeren kívüli 
mikrofinanszírozási intézmények esetében, 
az „Európai kezdeményezés a mikrohitel 
fejlesztésére” című bizottsági 
közleménynek és „A női újítók és női 
vállalkozók támogatása”1 című bizottsági 
jelentésnek megfelelően.
_____________
1Európai Bizottság, Vállalkozáspolitikai 
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és Ipari Főigazgatóság, 2008. július 25.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Szerződés 8. és 10. cikke alapján a
programnak valamennyi tevékenységében
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség
érvényesítését. A nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

(18) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 8. és 10. cikke alapján a
Bizottságnak és tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség érvényesítése,
figyelembe véve a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumot 
(2011–2020) is, a program valamennyi
területén és tevékenységében előmozdítsa 
a férfiak és nők közötti egyenlőséget. A 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni. A nemek közötti egyenlőség 
elvének hathatós érvényesítéséhez nemek 
szerint összesített adatokat és mutatókat, 
valamint a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket és 
szempontokat kell beépíteni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A közösségi foglalkoztatási és 
társadalmi szolidaritási program „nemek 
közötti egyenlőség” és 
„diszkriminációmentesség” szakaszai 
beépülnek a jogok és polgárság 
programba. Az Európai Unió társadalmi 
változás és innováció programjának 
azonban tevékenysége során törekednie 
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kell a nők munkaerő-piaci részvételének 
és munkafeltételeinek javítására, valamint 
a munka és magánélet jobb 
egyensúlyának elősegítésére. 

Módosítás10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program), 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai 
és integrált iránymutatásai 
végrehajtásához, pénzügyi támogatást 
nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósításához a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem és a munkakörülmények javítása 
tekintetében.

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 
programját (a továbbiakban: a program), 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai 
és integrált iránymutatásai 
végrehajtásához, pénzügyi támogatást 
nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósításához a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem és a munkakörülmények javítása,
valamint a munka és magánélet jobb 
egyensúlyának elősegítése tekintetében 
minden esetben szem előtt tartva a nemek 
közötti egyenlőség és a nemi dimenzió 
érvényesítését.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az uniós célkitűzések iránti 
felelősségvállalás megerősítése a főbb 
uniós és nemzeti politikai döntéshozók és 
más érdekelt felek körében a
foglalkoztatás, a szociális és a
munkakörülmények területén, az uniós és 
tagállami szintű konkrét, összehangolt 

a) A munkahely-teremtésre, a szociális és 
munkajogok biztosítására irányuló 
stratégiák ösztönzése a főbb uniós és 
nemzeti politikai döntéshozók és más 
érdekelt felek körében, minden esetben 
szem előtt tartva a nemek közötti 
egyenlőség és a nemi dimenzió 
érvényesítését, az uniós és tagállami szintű 
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fellépés érdekében; konkrét, összehangolt fellépés érdekében;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Az olyan munkahelyek támogatása, 
amelyek különféle lehetőségeket 
nyújtanak munkavállalóiknak a munka és 
magánélet egészséges egyensúlyának 
biztosítása érdekében;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 
finanszírozás hozzáférhetőségének javítása 
a szociális vállalkozások számára.

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, különös 
tekintettel a vállalkozói szellem nők 
körében történő ösztönzésére, illetve a 
finanszírozás hozzáférhetőségének javítása 
a szociális vállalkozások számára.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása. Ennek érdekében 
megvalósítja a nemek közötti egyenlőség 
2010–2015 közötti időszakra vonatkozó 
európai stratégiájában felvázolt célokat,
különösen a nők gazdasági 
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megkülönböztetés megakadályozása; függetlenségének a nők önfoglalkoztatása 
és új vállalkozások létrehozása révén való 
növelését illetően; bátorítani kell a 
szakmai és a családi élet összeegyeztetését 
megengedő lehetőségeket, és kiemelt 
hangsúlyt kell fektetni az egyenlőségre a 
politikai és az üzleti élethez kapcsolódó 
gazdasági kérdésekre vonatkozó 
döntéshozatali folyamataiban. Ezek a
nemen alapuló megkülönböztetés 
leküzdésére irányuló hasznos és célzott 
lépések, amelyeknek a faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés elleni intézkedésekkel 
kell kiegészülniük. Annak érdekében, 
hogy a szegénységet különösen 
legveszélyeztetettebbek, így a nők, és 
különösen a nők bizonyos csoportjai 
körében hatékonyan lehessen kezelni az 
Unióban, támogatni kell az integrált 
intézkedéseket. E célból a szegénységet a 
valamennyi szinten támogatott innovatív 
intézkedésekkel, szociális infrastrukturális 
beruházásokkal és a bevált gyakorlatok 
fokozott cseréjével kellene kezelni 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A pénzeszközök felosztásánál 
lehetőség szerint a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő 
megközelítést kell alkalmazni. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nők jogait és a nemek közötti 
egyenlőséget szorgalmazó programok és 
tevékenységek finanszírozása 
kulcsfontosságú annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós programok 
tükrözzék a nők és férfiak közötti 
egyenlőséggel kapcsolatban a 
Szerződésben tett vállalásokat; ezért az 
Uniónak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
folyamat minden szakaszában – így a 
projektek kidolgozása, végrehajtása, 
nyomon követése és értékelése során –
kellően figyelembe veszik a nemi 
szempontok szerinti költségvetési 
tervezést, elemzést és hatásvizsgálatot.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint 
közös módszertanok, osztályozások, 
mutatók és referenciaértékek kifejlesztése,;

a) Adatok és statisztikák gyűjtése, valamint 
közös módszertanok, osztályozások, 
mutatók és referenciaértékek kifejlesztése,
lehetőség szerint nemek és korcsoportok 
szerinti lebontásban;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító intézkedések, különösen az 
álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform kialakítása, valamint 
célzott mobilitási programok az üres 

(4) A személyek Unión belüli mobilitását 
előmozdító intézkedések, különösen az 
álláskeresők és az állásajánlók 
közvetítéséhez szükséges többnyelvű 
digitális platform kialakítása, valamint 
célzott mobilitási programok az üres 
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álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiatalok, az 
egyedülálló szülők, a gondoskodási 
felelősségük miatt részmunkaidőben 
dolgozó nők és férfiak segítése.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. Tekintettel a szociális és 
foglalkoztatási politikáknak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításában 
betöltött kiemelkedő szerepére, a 
Bizottságnak és a tagállamoknak azt is 
biztosítaniuk kell, hogy a program 
tevékenységei összhangban álljanak a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló 
uniós szakpolitikákkal.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 

A program rendszeres nyomon követése, 
szakpolitikai és finanszírozási 
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prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság kétévente 
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács számára.
E jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program eredményeit és azt, hogy milyen 
mértékben vették figyelembe a nemek 
közötti egyenlőségre és a 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit, a program 
tevékenységei során.

prioritásainak szükséges kiigazítása 
érdekében a Bizottság kétévente 
nyomonkövetési jelentéseket készít és küld 
az Európai Parlament és a Tanács számára.
E jelentéseknek tartalmazniuk kell a 
program eredményeit és azt, hogy a 
program egyes területein és tevékenységei 
során milyen mértékben tartották 
tiszteletben a nemek közötti egyenlőség és 
a nemi dimenzió érvényesítésének 
alapelveit, és vették figyelembe a
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
megfontolásokat, ideértve a 
hozzáférhetőség kérdéseit. Az adatokat,
lehetőség szerint minden esetben nemek 
szerint kell összesíteni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jó minőségű összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb 
résztvevő országok szükségleteit, 
kihívásait és körülményeit;

a) jó minőségű, a horizontális – így 
például a nemek közötti egyenlőséget 
ösztönző – politikák eredményességét 
megfelelően mérő, összehasonlító elemzési 
tudásbázis kialakítása és terjesztése annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió 
foglalkoztatási és szociális politikája és 
munkakörülményekre vonatkozó 
jogszabályai szilárd tényeken alapuljanak 
és tükrözzék az egyes tagállamok és egyéb 
résztvevő országok szükségleteit, 
kihívásait és körülményeit;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) uniós és nemzeti szintű pénzügyi 
támogatás nyújtása a szociális partnerek 
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és a civil szervezetek számára a nemek 
közötti egyenlőséghez kapcsolódó
projektekre, valamint a foglalkoztatással 
és a társadalmi integrációval kapcsolatos 
kutatásokra.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az uniós jog által létrehozott szakmai 
testületek;

c) az uniós jog által létrehozott szakmai 
testületek, mindenekelőtt az ifjúsággal, 
képzéssel vagy a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó ágazati 
ügynökségek, mint például az Európai 
Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség vagy a 
Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság. A bizottság 
összetételében tükröződnie kell a nemek 
megfelelő egyensúlyának.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Munkaerő-felvételi és elhelyezkedési 
szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok 

b) Munkaerő-felvételi és elhelyezkedési 
szolgáltatások kialakítása az állásajánlatok 
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és álláspályázatok európai szintű 
közvetítése révén; ennek magában kell 
foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a 
felvételre való előzetes felkészítéstől 
kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a 
pályázó sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának biztosítása érdekében; ide 
tartoznak a célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiataloknak a 
segítése.

és álláspályázatok európai szintű 
közvetítése révén; ennek magában kell 
foglalnia az elhelyezkedés minden fázisát a 
felvételre való előzetes felkészítéstől 
kezdve a felvétel utáni segítségnyújtásig a 
pályázó sikeres munkaerő-piaci 
integrációjának biztosítása érdekében; ide 
tartoznak a célzott mobilitási programok az 
üres álláshelyek betöltésére a felismert 
munkaerő-piaci hiányosságok esetében, 
és/vagy a munkavállalók adott 
csoportjainak, mint például a fiatalok, az 
egyedülálló szülők, a gondoskodási 
felelősségük miatt részmunkaidőben 
dolgozó nők és férfiak segítése.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a 
munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszatérés, valamint olyan, a társadalmi 
kirekesztődés által fenyegetett vagy 
sérülékeny személyek, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés 
tekintetében hátrányos helyzetben vannak, 
és akik saját mikrovállalkozásukat 
szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni;

a) olyan személyek, akik elveszítették 
munkahelyüket, vagy akiket ez a veszély 
fenyeget, vagy akiknek nehézséget jelent a 
munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszatérés, valamint olyan, a társadalmi 
kirekesztődés által fenyegetett vagy 
sérülékeny személyek, akik a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés 
tekintetében hátrányos helyzetben vannak, 
és akik saját mikrovállalkozásukat 
szeretnék elindítani vagy továbbfejleszteni, 
különös figyelmet szentelve a vállalkozói 
szellem nők körében történő 
ösztönzésének;
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