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Módosítás 1
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EUMSz. 157. cikke értelmében az 
Európai Parlament és a Tanács 
intézkedéseket fogad el annak érdekében, 
hogy biztosítsa a férfiak és nők között az 
egyenlő esélyek és az egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazását a foglalkoztatás és a 
munka területén, beleértve az egyenlő 
vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazás alapelvét is.

Or. es

Módosítás 2
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet; a 
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
követelményeket.

(2) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy az 
Unió küzd a társadalmi kirekesztés és 
megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a 
társadalmi igazságosságot és védelmet, 
valamint a nemek közti egyenlőséget, a
Szerződés meghatározza továbbá, hogy az 
Unió kezdeményezheti a tagállamok 
szociális politikáinak összehangolását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
9. cikke arról rendelkezik, hogy politikái és 
tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió figyelembe 
veszi a megfelelő szociális biztonság 
biztosítására és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelemre vonatkozó 
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követelményeket.

Or. es

Módosítás 3
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az EUMSz. 8. cikke értelmében az 
Európai Unió valamennyi tevékenysége 
során az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére 
és a nemek közti egyenlőség 
előmozdítására törekszik. Az EUMSz. 10 
cikke hozzáteszi, hogy szakpolitikáinak és 
tevékenységeinek meghatározása és 
végrehajtása során az Unió küzd 
mindenfajta nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés ellen. Az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke 
szerint az európai társadalmat a 
pluralizmus, a megkülönböztetés-
mentesség, a tolerancia, az igazságosság, 
a szolidaritás és nemek közti egyenlőség 
jellemzi.

Or. es

Módosítás 4
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a világszintű versenyre, a 

(4) A 2000-ben útjára indított lisszaboni 
stratégia azon a felismerésen alapult, hogy 
az Uniónak – a gazdasági nehézségekre és 
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technológiai kihívásokra és az idősödő 
népességre tekintettel – a társadalmi 
kohézió fokozásával egyidejűleg növelnie
kell termelékenységét és 
versenyképességét. Időközi értékelést 
követően a stratégiát 2005-ben 
újraindították; az értékelés eredményeként 
nagyobb hangsúly helyeződött a 
növekedésre, valamint a munkahelyek 
számának növelésére és minőségük 
javítására.

változásokra, a technológiai változásokra
és az idősödő népességre tekintettel – a 
társadalmi kohézió fokozásával 
egyidejűleg fenn kell tartania
termelékenységét és versenyképességét.
Időközi értékelést követően a stratégiát 
2005-ben újraindították; az értékelés 
eredményeként nagyobb hangsúly 
helyeződött a növekedésre, valamint a 
munkahelyek számának növelésére és 
minőségük javítására. A lisszaboni 
stratégia végül nem volt képes 
megvalósítani célkitűzéseit. Azáltal, hogy 
a „versenyképességre”, a 
költségcsökkentésre, a jóléti állam 
leépítésére, a minél rugalmasabb 
munkaerőpiacok kialakítására, valamint 
általában véve a piaci liberalizációra, és 
különösen a pénzügyi piacok 
deregulációjára összpontosít, súlyosbította 
a jövedelmek és a vagyon elosztása terén 
kialakult egyenlőtlenségeket, fokozta a 
szegénység növekedését és a társadalmi 
kirekesztést, és rontotta az alacsonyan 
fizetett munkák körülményeit és a 
bizonytalan foglalkoztatási 
körülményeket. Itt az ideje, hogy az 
Európai Unió új stratégiát dolgozzon ki a 
fenntartható fejlődés, a társadalmi 
igazságosság és a teljes foglalkoztatás 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 5
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására, amely lehetővé teszi, hogy az 
EU megerősödve kerüljön ki a válságból, 

(7) A Bizottság javaslatot tett az új évtized 
stratégiájának, az Európa 2020-nak az 
elindítására. Ezzel kapcsolatban a 
Bizottságnak el kell ismernie, hogy 
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és gazdaságát elindítsa az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés útján.
Öt kiemelt cél alkotja azokat – a 
vonatkozó iránymutatásoknál is említett –
közös célkitűzéseket, amelyek a 
tagállamok és az Unió fellépéseinek 
alapját képezik. A tagállamoknak mindent 
meg kell tenniük a nemzeti célok 
teljesítése és a növekedést gátló szűk 
keresztmetszetek megszüntetése 
érdekében.

módosítani kell a jelenlegi 
makrogazdasági politikákat (t.i. a 
stabilitási paktum és a privatizációs és 
liberalizációs folyamat leállítása stb.) 
annak érdekében, hogy kiemelten kezeljék 
a munkavállalói jogokat tiszteletben tartó, 
minőségi munkahelyek nők számára való 
létrehozását, a jobb bérezést, a szegénység 
csökkentését, valamint a társadalmi 
integráció és haladás kérdését. A 
tagállamoknak teljesíteniük kell a nemzeti
célokat és el kell hárítaniuk a több 
minőségi munkahely megteremtését gátló
akadályokat.

Or. en

Módosítás 6
Mariya Nedelcheva

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági 
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a 
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, és 
javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét, valamint újra meg kell 
fontolniuk a nyugdíjrendszerek 
reformjának szükségességét, hogy azok a 
tényleges demográfiai helyzetet, és a rövid 
és hosszú távon demográfiai növekedéssel 
számoló előrejelzéseket tükrözze. A 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
keretében összehangolva vissza kell vonni 
a gazdasági ösztönzőket.

Or. bg
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Módosítás 7
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a makrogazdasági
stabilitás és a fenntartható államháztartás 
megteremtése érdekében, javítaniuk kell a
versenyképességüket, csökkenteniük kell a 
makrogazdasági egyensúlytalanságokat, 
és javítaniuk kell munkaerőpiacaik 
teljesítményét. A Stabilitási és Növekedési 
Paktum keretében összehangolva vissza 
kell vonni a gazdasági ösztönzőket.

(8) A gazdasági válságból való kilábalást 
szolgáló átfogó stratégiák részeként a 
tagállamoknak nagyszabású reformokat 
kell végrehajtaniuk a jobb makrogazdasági
teljesítmény biztosítása érdekében, 
melynek célja a társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható fejlődés 
megvalósítása. Erre való tekintettel a 
Bizottságnak meg kell változtatnia a 
jelenlegi makrogazdasági kereteket az 
állami és magánbefektetések, a megnövelt 
termelékenység, a több munkahely és jobb 
munkakörülmények – különös tekintettel 
a nőkre – biztosítása és a mindenki 
számára megvalósuló társadalmi haladás
érdekében, hogy a gazdasági, 
foglalkoztatási és társadalmi reformok 
hozzájáruljanak az emberek 
életminőségének javulásához, jobb jövőt 
teremtve a fiatalok számára.

Or. en

Módosítás 8
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Amennyiben a tagállamok 
csökkenteni kívánják az állami 
kiadásokat, különösen a gondozás és 
oktatás területén, először fel kell mérniük 
az ilyen kiadáscsökkentés következményeit 
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a nők foglalkoztatása tekintetében.

Or. en

Módosítás 9
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének javítására és mindenki 
számára hozzáférhetővé tételére, valamint 
a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

(9) Az Európa 2020 stratégia keretében a 
tagállamoknak az „intelligens” – azaz a 
tudáson és innováción alapuló –
növekedést célzó reformokat kell 
végrehajtaniuk. A reformoknak az Unión 
belüli innováció- és tudástranszfer 
elősegítése érdekében az oktatás 
minőségének a szexista sztereotípiák elleni 
küzdelem révén való javítására és 
mindenki számára hozzáférhetővé tételére, 
valamint a kutatás és az üzleti teljesítmény 
fokozására kell irányulniuk. A 
reformoknak ösztönözniük kell a 
vállalkozói készséget, elő kell segíteniük, 
hogy a kreatív ötletekből olyan innovatív 
termékek, szolgáltatások és folyamatok 
szülessenek, amelyek eredményeként 
megvalósul a növekedés, a területi, 
gazdasági és társadalmi kohézió, valamint 
minőségi munkahelyek jönnek létre, és 
amelyek hozzájárulnak az európai és 
világszintű társadalmi kihívások 
hatékonyabb kezeléséhez. Ebben az 
összefüggésben lényeges, hogy a lehető 
legjobban kihasználjuk az információs és 
kommunikációs technológiák biztosította 
lehetőségeket.

Or. es
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Módosítás 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 
biztosítani. A tagállamoknak arra is 
törekedniük kell, hogy több 
munkalehetőség nyíljon a női dolgozók 
számára a mezőgazdasági ágazatban, 
valamint hogy biztosítsák az egyéb 
ágazatokban érvényesülő egyenlő 
bánásmódot.

Or. en
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Módosítás 11
Mariya Nedelcheva

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell
biztosítani.

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön, és ezért a 
munkaerőpiactól való eltávolodás 
megakadályozását célzó megfelelő 
intézkedések kialakítása és végrehajtása 
révén biztosítaniuk kell a 
munkaerőpiacok hatékony működését; 
ezért a sikeres átalakításba és a 
készségfejlesztésbe való beruházást, a
munkahelyek minőségének javítását, a 
szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás elleni 
küzdelmet, ugyanakkor a megfelelő és 
fenntartható szociális védelem és aktív 
befogadás a szegénység visszaszorítása 
érdekében való biztosítását a tagállami 
reformprogramok középpontjába kell
helyezni. Azokban a tagállamokban, ahol 
nem léteznek olyan rendszerek, amelyek a 
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munkaerő oktatását, képzését és 
átképzését a munkaerőpiacok 
szükségleteihez igazítják, ösztönözni kell 
az ilyen rendszerek létrehozását.  

Or. bg

Módosítás 12
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, javítani 
kell a munkahelyek minőségét, küzdeni 
kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
szociális védelmet és aktív befogadást kell 

(11) A tagállami reformprogramoknak az 
„inkluzív növekedés” megvalósítására is 
kell irányulniuk. Az inkluzív növekedés 
olyan, összetartó társadalom kialakítását 
jelenti, amelyben az emberek képessé 
válnak az előttük álló változások 
felmérésére és kezelésére, azaz a gazdaság 
és társadalom aktív részeseivé válnak. A 
tagállami reformoknak tehát csökkenteniük 
kell a szegénységet és a társadalmi 
kirekesztettséget azáltal, hogy – különösen 
a nők, idős munkavállalók, fiatalok, 
fogyatékkal élők és legális bevándorlók 
munkaerő-piaci részvétele előtt álló 
akadályok megszüntetése révén –
valamennyi lakos számára egész élete 
során biztosítják a hozzáférést és a 
lehetőségeket. A tagállamoknak arról is 
gondoskodniuk kell, hogy a gazdasági 
növekedés hasznából minden állampolgár 
és minden régió részesüljön. A tagállami 
reformprogramok középpontjába tehát a 
munkaerőpiac hatékony működését kell 
helyezni, azaz be kell ruházni a sikeres 
átalakításba, a készségfejlesztésbe, a 
szexista sztereotípiák elleni küzdelembe,
javítani kell a munkahelyek minőségét, 
küzdeni kell a szegmentáció, a strukturális 
munkanélküliség és az inaktivitás ellen, 
ugyanakkor a szegénység visszaszorítása 
érdekében megfelelő és fenntartható 
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biztosítani. szociális védelmet, esélyegyenlőséget és 
aktív befogadást kell biztosítani.

Or. es

Módosítás 13
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A foglalkoztatási arányokról szóló 
jelentéseikben a tagállamoknak olyan 
egyértelmű és összehasonlítható, nemek 
szerinti bontásban ábrázolt adatokat kell 
biztosítaniuk, amelyek megfelelően 
tükrözik a munkavállaló gazdasági 
függetlenségéhez szükséges munkavégzési 
arányokat, és a munkaügyi 
statisztikákban feltüntetett részmunkaidős 
foglalkoztatást és részmunkaidős 
munkanélküliséget.

Or. en

Módosítás 14
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaerő-piaci részvétel növelése és a
strukturális munkanélküliség csökkentése 

A munkaerő-piaci részvétel növelése, a 
munkanélküliség csökkentése és a nemek 
közti egyenlőség előmozdítása

Or. en
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Módosítás 15
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését, biztosítva egyúttal az 
egyenlő hozzáférést, és ösztönözve a nők 
és férfiak egyenlő részvételét.

Or. en
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Módosítás 16
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a fiatalok 
és a munkanélküliség által fenyegetettek –
számára elérhetővé kell tenni a 
foglalkoztatási szolgálatokat, valamint 
személyre szabott szolgáltatásokat kell 
nyújtani a munkaerőpiacról kiszorultak 
számára.

A tagállamoknak erősíteniük kell a 
szociális párbeszédet, és a munkaerő-piaci 
szegmentáció kezelése érdekében 
intézkedéseket kell hozniuk az ideiglenes, 
a bizonytalan, az alul- és az illegális 
foglalkoztatás megszüntetésére. Jutalmazni 
kell a szakmai mobilitást. Figyelmet kell 
fordítani a munkahelyek minőségére és a 
foglalkoztatási viszonyokra: küzdeni kell 
az alacsony bérek ellen, és megfelelő 
szociális biztonságot kell teremteni a 
határozott idejű szerződéssel dolgozók és 
az önfoglalkoztatók számára is. Erősíteni 
kell, és mindenki – többek között a nők, a
fiatalok és a munkanélküliség által 
fenyegetettek – számára elérhetővé kell 
tenni a foglalkoztatási szolgálatokat, 
valamint személyre szabott 
szolgáltatásokat kell nyújtani a 
munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 
tagállamoknak meg kell változtatniuk a 
nők munkakörülményeit és 
munkaritmusát, hogy ezáltal megerősítsék 
a nők – köztük az önfoglalkoztatók –
munkaerő-piaci pozícióit, biztosítsák 
szociális védelmüket és a számukra 
biztosított egyéb jogosultságokat.

Or. en
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Módosítás 17
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, a nők számára biztosított szociális 
és a munkával kapcsolatos védelemhez és 
juttatásokhoz való hozzáférést, valamint a 
fiatalok, a fogyatékkal élők, a legális 
bevándorlók és egyéb kiszolgáltatott 
csoportok munkaerő-piaci integrációját 
erősítő politikák révén növelniük kell a 
munkaerő-piaci részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. Az egyenlőségre irányuló 
politikák eredményeinek biztosítása 
érdekében a tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépésnek 
az újonnan érkezettek és a nők előtti
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát – ami egyben a jobban 
fizetett, magas képzettséget igénylő, és 
motiváló munkahelyek nők számára való 
megteremtésének előfeltétele is – valamint 
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erősíteniük kell a szociális innovációt.

Or. en

Módosítás 18
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak, 
beleértve a nők munkaerő-piaci 
részvételét gátló akadályok megszüntetését 
is. A tagállamoknak az aktív öregedést, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci részvételt.
A munka és a magánélet
összeegyeztethetőségét szolgáló 
politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében. Aktív intézkedéseket kell hozni a 
nők tudományos és műszaki téren való 
részvételének növelése érdekében,
megtartásuk és az előléptetésre való 
esélyeik növelése céljából. A tagállamok 
annak érdekében, hogy a nők és a férfiak 
számára növeljék a munka és a magánélet 
összeegyeztetésének lehetőségeit, jogot 
adnak az alkalmazottak számára a 
részmunkaidős munkához, a rugalmas 
munkaidőhöz és a rugalmas 
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munkahelyekhez, a megfizethető, 
rugalmas és színvonalas 
gyermekgondozáshoz és egyéb rászoruló 
személyek gondozásához, valamint a 
megfelelő anyasági, apasági, 
hozzátartozó-ápolási és örökbefogadási 
szabadsághoz.  A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. en

Módosítás 19
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést, a nemek 
közötti esélyegyenlőséget és azonos 
fizetést, valamint a fiatalok, a fogyatékkal 
élők, a legális bevándorlók és egyéb 
kiszolgáltatott csoportok munkaerő-piaci 
integrációját erősítő politikák révén 
növelniük kell a munkaerő-piaci 
részvételt. A megfizethető 
gyermekgondozás és az innovatív 
munkaszervezés révén a munka és a 
családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 

A versenyképesség és a munkaerő-piaci 
részvétel – különösen az alacsonyan 
képzettek részvételének – növelése 
érdekében a tagállamoknak a 2. 
gazdaságpolitikai iránymutatással 
összhangban felül kell vizsgálniuk adó- és 
szociális juttatási rendszereiket, valamint 
az állami szolgálatok azon képességét, 
hogy megfelelő támogatást nyújtsanak. A 
tagállamoknak az aktív öregedést és a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
előmozdítását célzó politikák révén 
növelniük kell a gazdaságilag aktív 
csoportok munkaerő-piaci részvételét. 
Továbbá kiemelt figyelmet kell fordítani 
egyes kiszolgáltatott csoportokra, amelyek 
különösen nehezen találnak munkát, 
ilyenek többek közt a fiatalok, a 
fogyatékkal élők és a bevándorlók. 
Hasonlóan fontos az egyenlő bérezés 
biztosítása, mely hozzájárul a 
foglalkoztatás minőségéhez és a 
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fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

méltányosság érvényesüléséhez. A 
megfizethető gyermekgondozás és az 
innovatív munkaszervezés révén a munka 
és a családi élet összeegyeztethetőségét 
szolgáló politikáknak a foglalkoztatási ráta 
növelésére kell irányulniuk, különösen a 
fiatalok, az idős munkavállalók és a nők 
körében, és arra kell törekedniük, hogy a 
tudományos és műszaki területen 
megtartsák a magasan képzett női 
munkaerőt. A tagállamoknak meg kell 
szüntetniük a munkaerő-piaci belépés 
korlátait, támogatniuk kell az 
önfoglalkoztatást, növelniük kell a 
környezetbarát munkahelyek és a gondozói 
állások számát, valamint erősíteniük kell a 
szociális innovációt.

Or. es

Módosítás 20
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Célzott intézkedéseket kell hozni a nők, 
különösen az idős, a fiatal, a migráns, a 
valamely kisebbséghez tartozó, a 
leszbikus, a transznemű és a fogyatékkal 
élő nők munkaerőpiacra való belépése 
előtti akadályok leküzdése érdekében, 
beleértve a nőkkel szembeni 
megkülönböztetés és társadalmi 
kirekesztés különböző formái elleni aktív 
fellépésre irányuló intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 21
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
szem előtt tartva a nőknek és a férfiaknak 
azonos lehetőségekkel kell rendelkezniük 
a munkaerőpiacra való bejutás, valamint 
a munkaerőpiacon való előrelépés 
tekintetében. Ezért – egyebek mellett –
olyan politikákat kell kidolgozni, amelyek 
előmozdítják a kölcsönös felelősséget a 
nők és a férfiak között a magánéletben, 
illetve – különösen a szülői szabadság 
tervezése révén – a családról való 
gondoskodás terén, biztosítva a 
megfizethető, színvonalas gondozást a 0 és 
3 év közötti gyermekek számára és az 
iskoláztatást a 3 és 6 év közötti gyermekek 
számára és kiküszöbölve a hátrányos 
megkülönböztetés minden formáját a 
munkahelyeken, közöttük a jelenleg a 
nemek között fennálló 
bérszintkülönbséget is.

Or. es

Módosítás 22
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az EU-ban a nők és a férfiak 
között a foglalkoztatás szintje tekintetében 
fennálló különbségekre, rendkívüli 
erőfeszítéseket kell tenni a nők 
munkaerőpiaci integrációja és a 75%-os 
arányú foglalkoztatottságukra vonatkozó 
célkitűzés megvalósítása érdekében.
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Or. es

Módosítás 23
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 iránymutatás – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a legális bevándorlók jobb 
integrációja révén.

A tagállamok nemzeti célszámainak alapját 
képező kiemelt uniós cél az, hogy 2020-ra 
75 %-ra nőjön a 20–64 év közötti nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája, többek között 
a fiatalok, az idős és az alacsonyan képzett 
munkavállalók fokozott részvétele, 
valamint a bevándorlók jobb integrációja 
révén. A tagállamok célul tűzik ki annak 
biztosítását, hogy a női munkahelyek 
legalább 50%-a gazdasági függetlenséget 
biztosítson. A nemek közötti 
bérszintkülönbséget 2020-ig 0-5%-ra kell 
csökkenteni.

Or. en

Módosítás 24
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. iránymutatás A nemek közötti 
esélyegyenlőség
A tagállamok a nemek közötti egyenlőség 
biztosítására irányuló célkitűzések, az 
esélyegyenlőség előmozdítása és 
különleges politikai fellépések révén 
növelik a nők alkalmazását, 
maradéktalanul tiszteletben tartva a 
munkavállalók jogait és kiküszöbölve a 
hátrányos megkülönböztetést és a nemek 
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közötti bérszintkülönbséget a 
foglalkoztatásban és a munkanélküliség 
aránya tekintetében;
A tagállamok célul tűzik ki annak 
megvalósítását, hogy 2020-ig a férfiak és 
a nők foglalkoztatása elérje a 75%-os 
arányt (teljesidő-egyenértékben), többek 
között az alábbiak révén:
- több állami és magánberuházás, több 
minőségi közszolgáltatás és több 
támogatás a családok és egyének 
számára;
- hozzáférhető, megfizethető, rugalmas és 
színvonalas szolgáltatások biztosítása, 
különösen a gyermekgondozási 
létesítmények terén, ahol a cél a szükséges 
gyermekgondozási feltételeknek a 0 és 3 
év közötti gyermekek 50%-a, a 3 és 6 év 
közötti gyermekek 100%-a számára 
történő biztosítása, valamint a gondozási 
lehetőségekhez való hozzáférés javítása 
más rászoruló személyek, különösen idős 
emberek számára;
- a bizonytalan munkakörülmények 
problémájának kezelése, mivel az 
érintettek többsége nő;
- a bevándorló vagy etnikai kisebbséghez 
tartozó nők képességeinek nagyobb 
arányú és jobb felhasználása;
a segítő házastársak és élettársak jogainak 
elismerése – hiszen többségük nő, akik 
kisegítő munkát végeznek 
kézművességgel, kereskedelemmel, 
mezőgazdasági termeléssel vagy 
halászattal foglalkozó tevékenységekben 
és családi kisvállalkozásokban –
megfelelő védelmet biztosítva számukra a 
szociális biztonság és a munkavégzés 
tekintetében egyaránt;
- a munkakörülmények és a munka 
értékének javítása olyan 
munkaterületeken, ahol a nők különösen 
nagy arányban képviseltetik magukat 
(például a gondozás és a házimunka 
terén, valamint egyes szolgáltatói 



PE442.904v01-00 22/36 AM\818788HU.doc

HU

ágazatokban);
A tagállamok minden erőfeszítést 
megtesznek az „azonos munkáért egyenlő
munkabért” elvének maradéktalan 
érvényre juttatása érdekében, valamint 
azzal a céllal, hogy a nemek közötti 
bérszintkülönbség 2020-ig 0-5%-ra 
csökkenjen. Ezeket a célkitűzéseket 
támogatja majd a felülvizsgált 
75/117/EGK bizottsági irányelv – a 
jelenlegi jogszabályozásnál hatékonyabb 
jogalkotási javaslat –, amely 
intézkedéseket ír elő az egyenlő bérhez 
való jog sérelme esetére, és biztosítja ezen 
intézkedések elriasztó és arányos jellegét 
is (ismétlődő jogsértés esetén például 
magasabb büntetések kiszabása révén);

Or. en

Módosítás 25
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 7 b iránymutatás (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. iránymutatás A nemek közötti 
esélyegyenlőség
A tagállamok a nemek közötti 
esélyegyenlőség előmozdítására irányuló 
intézkedések és különleges politikai 
fellépések révén növelik a nők 
alkalmazását és a gazdaságilag független 
nők számát, és kiküszöbölik a nemek 
közötti bérszintkülönbséget. 
A tagállamok annak érdekében, hogy a 
nők és a férfiak számára növeljék a 
munka és a magánélet 
összeegyeztetésének lehetőségeit, jogot 
adnak az alkalmazottak számára a 
részmunkaidős munkához, a rugalmas 
munkaidőhöz és a rugalmas 
munkahelyekhez, a megfizethető, 
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rugalmas és színvonalas 
gyermekgondozáshoz és egyéb rászoruló 
személyek gondozásához, valamint a 
megfelelő anyasági, apasági, 
hozzátartozó-ápolási és örökbefogadási 
szabadsághoz.
A tagállamok biztosítják a nők gazdasági 
függetlenségét, egyebek mellett a 
méltányos bérezés, a megfelelő szociális 
biztonsághoz való hozzáférés és a méltó 
munkakörülmények biztosítása révén a 
foglalkoztatás valamennyi formája 
tekintetében. Különleges intézkedéseket 
kell hozni azon akadályok felszámolására, 
amelyekkel a nők – és kiváltképpen az 
idős nők, a fiatal nők, a bevándorló nők, a 
kisebbségekhez tartozó nők, a leszbikus 
nők, a transznemű és a fogyatékkal élő 
nők – szembesülnek a munkaerőpiacon 
való megjelenésük során, ideértve az őket 
sújtó hátrányos megkülönböztetés és 
társadalmi kirekesztés megjelenési 
formáinak leküzdésére irányuló 
intézkedéseket is.
A tagállamok csökkentik a nemek közötti 
bérszintkülönbséget, egyenlő munkáért 
egyenlő munkabért biztosítva, és 
csökkentve a nemek közötti 
munkaerőpiaci szegregációt a 
foglalkozások, az ágazatok és a 
besorolások tekintetében, aminek eszköze 
egyebek mellett a munkakörülmények 
javítása,a hagyományosan túlnyomórészt 
nőket foglalkoztató ágazatok értékének 
emelése, valamint a főleg férfi munkaerőt 
alkalmazó ágazatokban a munka és a 
magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos 
lehetőségek növelése. A tagállamok 
egyúttal aktívan ösztönzik a nők 
magasabb arányú részvételét a 
tudományos és műszaki szakmákban, 
javítják előrelépési lehetőségeiket ezekben 
az ágazatokban, és biztosítják a női 
munkavállalók egyenlő hozzáférését a 
képzéshez és az oktatáshoz, és különösen 
a „zöld" munkák lehetőségeivel 
foglalkozó továbbképzéshez.
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A tagállamok a szegénység leküzdése 
során különös figyelmet fordítanak a 
szegénységben élő nők csoportjaira, 
közöttük az egyedülálló anyákra, a fiatal 
anyákra, a munkahelyi tapasztalatokkal 
nem rendelkező egyedülálló nőkre, az idős 
nőkre és a bevándorló nőkre, mivel 
közülük sokan még nem képesek a 
munkaerőpiacra történő belépés révén a 
helyzetükön javítani.

Or. en

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 

A tagállamoknak a munkaerő-piaci 
jelenlegi és jövőbeni kereslethez 
alkalmazkodó, megfelelő tudás és 
készségkínálat révén erősíteniük kell a 
foglalkoztathatóságot és a 
termelékenységet. A minőségi alapoktatás 
és a vonzó szakképzés mellett hatékonyan 
kell ösztönözni az egész életen át tartó 
tanulásra, második esélyt kell kínálni, 
lehetővé téve ezáltal valamennyi felnőtt 
számára, hogy tovább képezze magát, 
valamint célzott bevándorlási és 
integrációs politikát kell kialakítani. A 
tagállamoknak ki kell alakítaniuk a 
megszerzett szakismeretek elismerési 
rendszerét, meg kell szüntetniük a 
munkavállalók foglalkoztatási és földrajzi 
mobilitását korlátozó tényezőket, 
transzverzális kompetenciák megszerzésére 
és kreativitásra kell ösztönözniük, az 
alacsonyan képzettek támogatására és az 
idős munkavállalók foglalkoztathatóságára 
kell összpontosítaniuk, valamint ezzel egy 
időben ösztönözniük kell a magasan 
képzett munkavállalók – köztük a kutatók 
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– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését.

– képzését, valamint készség- és 
tapasztalatszerzését, biztosítva eközben a 
nők és a férfiak egyenlő hozzáférését, és 
előmozdítva egyenlő részvételüket.

Or. en

Módosítás 27
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség 
erősítése és a szükséges készségek jobb 
előrejelzése mellett. Közös állami, egyéni 
és munkáltatói pénzügyi hozzájárulások 
révén ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, rendszeres tájékoztatást adva
az új álláshelyekről és a nők számára jobb 
lehetőségekről az új technológiákat 
alkalmazó ágazatokban, és előmozdítva a
nők kisvállalkozásokban való részvételét 
és a szükséges készségek időben történő 
kialakítását. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
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célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 28
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres 
tájékoztatás, a vállalkozói készség erősítése 
és a szükséges készségek jobb előrejelzése 
mellett, különös figyelmet fordítva a nők 
és férfiak egyenlő részvételére. Közös 
állami, egyéni és munkáltatói pénzügyi 
hozzájárulások révén ösztönözni kell a 
humán erőforrás fejlesztésébe való 
beruházást, a magasabb képzettségi szint 
elérését és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való részvételt A 
tagállamoknak a szociális partnerekkel 
együtt támogatniuk kell a fiatalokat, 
elsősorban a nem dolgozó, illetve nem 
tanuló fiatalokat: a frissen végzettek 
elhelyezkedését segítő programokat kell 
létesíteniük, továbbképzési lehetőségeket –
például szakmai gyakorlatokat – kell 
kínálniuk, és a fiatalok munkanélkülivé 
válása esetén gyorsan be kell avatkozniuk. 
A készségfejlesztés és az előkészítő 
politikák rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
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képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 29
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 8 iránymutatás – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg 
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást, az új álláshelyekről és –
lehetőségekről adott rendszeres
tájékoztatás, a vállalkozói készség
erősítése és a szükséges készségek jobb
előrejelzése mellett. Közös állami, egyéni 
és munkáltatói pénzügyi hozzájárulások 
révén ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 

A szociális partnerekkel és az üzleti 
világgal együttműködésben a 
tagállamoknak javítaniuk kell a képzési 
lehetőségekhez való hozzáférést és meg
kell erősíteniük az oktatási és karrier-
tanácsadást – leküzdve a nemek szerinti 
szerepekkel kapcsolatos sztereotípiákat, 
amelyek a munkaerőpiac 
szegregációjához vezetnek –, 
összehangolva mindezt az új álláshelyekről 
és -lehetőségekről adott rendszeres
tájékoztatással, a vállalkozói készség
erősítésével és a szükséges készségek jobb
előrejelzésével. Közös állami, egyéni és 
munkáltatói pénzügyi hozzájárulások révén 
ösztönözni kell a humán erőforrás 
fejlesztésébe való beruházást, a magasabb 
képzettségi szint elérését és az egész életen 
át tartó tanulási programokban való 
részvételt. A tagállamoknak a szociális 
partnerekkel együtt támogatniuk kell a 
fiatalokat, elsősorban a nem dolgozó, 
illetve nem tanuló fiatalokat: a frissen 
végzettek elhelyezkedését segítő 
programokat kell létesíteniük, 
továbbképzési lehetőségeket – például 
szakmai gyakorlatokat – kell kínálniuk, és 
a fiatalok munkanélkülivé válása esetén 
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azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

gyorsan be kell avatkozniuk. A 
készségfejlesztés és az előkészítő politikák 
rendszeres ellenőrzése segíthet a 
fejlesztésre szoruló területek 
azonosításában, és fokozhatja az oktatási és 
képzési rendszerek munkaerő-piaci 
szükségletekhez való alkalmazkodását. E 
célkitűzések végrehajtása érdekében a 
tagállamoknak a lehető legteljesebb 
mértékben mozgósítaniuk kell az uniós 
forrásokat.

Or. es

Módosítás 30
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 

Annak érdekében, hogy a minőségi oktatás 
és képzés mindenki számára történő
hozzáférése és az oktatási eredmények 
javítása révén biztosítsák a nemek közötti 
egyenlőséget az oktatásban és a képzési 
programokban, a tagállamoknak hatékony 
beruházásokat kell végrehajtaniuk az 
oktatási és képzési rendszerek terén, 
elsősorban az uniós munkaerő 
szakképzettségének növelése céljából, 
lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 
a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
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oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. en

Módosítás 31
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 9 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is. A reformoknak – különösen 

A minőségi oktatás és képzés mindenki 
számára történő biztosítása és az oktatási 
eredmények javítása érdekében a 
tagállamoknak hatékony beruházásokat 
kell végrehajtaniuk az oktatási és képzési 
rendszerek terén, elsősorban az uniós 
munkaerő szakképzettségének növelése 
céljából, lehetővé téve, hogy a munkaerő 
megfeleljen a modern munkaerőpiac 
gyorsan változó szükségleteinek. A 
fellépésnek az oktatás minden területére ki 
kell terjednie (a koragyermekkori 
neveléstől kezdve a felsőoktatáson és a 
szakképzésen át a felnőttképzésig), 
figyelemmel az informális és nem formális 
kontextusra is, és hozzá kell járulnia a 
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a foglalkoztathatóság, továbbképzés, IKT-
készségek tekintetében – olyan fő 
kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

munkaerőpiacon a foglalkozások, az 
ágazatok és a besorolás tekintetében a 
nemek között tapasztalható szegregáció 
visszaszorításához. A reformoknak –
különösen a foglalkoztathatóság, 
továbbképzés, IKT-készségek tekintetében 
– olyan fő kompetenciák megszerzését kell 
elősegíteniük, amelyekre mindenkinek 
szüksége van ahhoz, hogy a tudásalapú 
gazdaságban sikert érjen el. Lépéseket kell 
tenni annak érdekében, hogy rendszeressé 
és megszokottá váljanak a fiatalok és az 
oktatók tanulmányútjai. A tagállamoknak 
nyitottabbá és relevánsabbá kell tenniük az 
oktatási rendszereket, egyrészt rugalmas 
tanulási lehetőségeket biztosító nemzeti 
képesítési keretrendszerek kialakítása, 
másrészt az oktatási/képzési rendszerek és 
munka világa között létrejövő partnerségek 
ösztönzése révén. Növelni kell az oktatói 
szakma vonzerejét. A felsőoktatást 
nyitottabbá kell tenni a nem hagyományos 
diákok számára is, és növelni kell a 
felsőfokú oktatásban való részvételt. A 
tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
korai iskolaelhagyás megakadályozására, 
hogy csökkentsék a munkanélküli, illetve 
nem tanuló fiatalok számát.

Or. en

Módosítás 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
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lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység, különös 
figyelmet fordítva a terrorizmus, az 
emberkereskedelem, a szervezett bűnözés 
és a családon belüli erőszak női 
áldozataira. A tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

Or. en
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Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 

A szegénység és a társadalmi kirekesztés 
sokdimenziós természetének 
összefüggésrendszerében a szegénység
csökkentésére irányuló tagállami 
erőfeszítéseknek – az Európai Szociális 
Alap forrásainak lehető legteljesebb 
kihasználásával – ösztönözniük kell a 
társadalomban és a gazdaságban való teljes 
részvételt, és bővíteniük kell a mindenki 
számára biztosított foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy egyenlő lehetőségeket és 
egyenlő részvételt biztosítsanak a nők 
számára munkaerőpiacon, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk, és ezekbe be 
kell építeniük a nemek közötti egyenlőség 
szempontját a kockázatoknak kitett 
csoportok védelme, valamint a 
munkaerőpiacra történő bejutásuk 
biztosítása érdekében. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
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összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a nemek közötti 
egyenlőség tekintetében a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását is aktívan elő kell
segíteniük, olyan szociális és 
gazdaságpolitikát folytatva, amelyek 
jobban szem előtt tartják a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait.

Or. en

Módosítás 34
Marije Cornelissen

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
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megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak minden 
személy számára, azaz elősegítsék a 
szociális kohéziót. A szociális juttatási 
rendszereknek elsősorban az átmenetek 
alatt kell garantálniuk a jövedelem 
biztonságát, és arra kell összpontosítaniuk, 
hogy a társadalmi kirekesztettség által 
leginkább fenyegetett csoportok –
gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
kisebbségek, fogyatékkal élők, gyermekek 
és fiatalok, idős nők és férfiak, legális 
bevándorlók és a hajléktalanok – körében 
csökkenjen a szegénység. A tagállamoknak 
a leginkább kiszolgáltatottak támogatása 
érdekében a szociális gazdaság és a 
szociális innováció megvalósulását kell 
elősegíteniük.

Or. en
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Módosítás 35
Iratxe García Pérez

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 10 iránymutatás – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 

A szegénység csökkentésére irányuló 
tagállami erőfeszítéseknek – az Európai 
Szociális Alap forrásainak lehető 
legteljesebb kihasználásával –
ösztönözniük kell a társadalomban és a 
gazdaságban való teljes részvételt, és 
bővíteniük kell a foglalkoztatási 
lehetőségeket. Az erőfeszítések másik 
célja, hogy mindenki számára egyenlő 
lehetőségeket biztosítsanak, például a 
megfizethető, fenntartható és minőségi 
szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz
(a 4. iránymutatással összhangban ideértve 
az online szolgáltatásokat is), valamint az 
egészségügyi ellátórendszerhez való 
hozzáférés révén. A tagállamoknak 
hatékony diszkriminációellenes 
intézkedéseket kell hozniuk, különös 
figyelmet fordítva a nőkre, és tekintetbe 
véve a szegénységnek a nők körében egyre 
szélesebb terjedését. A társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem, az emberek 
hatalommal való felruházása és a 
munkaerő-piaci részvétel támogatása 
érdekében javítani kell a szociális védelmi 
rendszereken, elő kell segíteni az egész 
életen át tartó tanulást, és az aktív 
befogadást elősegítő politikát kell folytatni, 
hogy az emberek számára valamennyi 
életszakaszban lehetőségeket teremtsünk, 
és hogy megvédjük őket a kirekesztődés 
veszélyétől. Korszerűsíteni kell a 
társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszereket annak érdekében, 
hogy pénzügyileg fenntartható módon 
megfelelő jövedelemtámogatást és 
egészségügyi ellátást kínáljanak, azaz 
elősegítsék a szociális kohéziót. A szociális 
juttatási rendszereknek elsősorban az 
átmenetek alatt kell garantálniuk a 
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csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.

jövedelem biztonságát, és arra kell 
összpontosítaniuk, hogy a társadalmi 
kirekesztettség által leginkább fenyegetett 
csoportok – gyermeküket egyedül nevelő 
szülők, kisebbségek, fogyatékkal élők, 
gyermekek és fiatalok, idős nők és férfiak, 
legális bevándorlók és a hajléktalanok –
körében csökkenjen a szegénység. A 
tagállamoknak a leginkább 
kiszolgáltatottak támogatása érdekében a 
szociális gazdaság és a szociális innováció 
megvalósulását kell elősegíteniük.
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