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Módosítás 1
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség jelentősen befolyásolja az 
európai gazdasági és társadalmi kohéziót, 
amit meghatároz többek között a nők 
részvétele a munkaerőpiacon,

A. mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség jelentősen befolyásolja egy 
olyan igazságos és
megkülönböztetésmentes társadalom 
építéséhez szükséges európai gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót, amely a 
nőknek és a férfiaknak egyenlő 
hozzáférési lehetőségeket biztosít a 
minőségi tanuláshoz, a tisztességes 
munkához és a szakmai karrier 
építéséhez, és amely növeli az aktív 
népesség számát és bővíti a rendelkezésre 
álló kompetenciákat is, és ezáltal 
hozzájárul a nagyobb mértékű 
növekedéshez és a versenyképesség 
javításához,

Or. es

Módosítás 2
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség jelentősen befolyásolja az 
európai gazdasági és társadalmi kohéziót, 
amit meghatároz többek között a nők 
részvétele a munkaerőpiacon,

A. mivel a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség jelentősen befolyásolja az 
európai gazdasági, társadalmi és területi
kohéziót, amit meghatároz többek között a 
nők részvétele a munkaerőpiacon,

Or. es
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Módosítás 3
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a 2000–2006 közötti időszakra 
vonatkozóan az ESZA pénzeszközeinek 
csupán 7%-át szánták a nők és a férfiak 
közötti egyenlőséget ösztönző intézkedések 
finanszírozására; mivel ugyanazon 
időszak alatt az ERFA keretében az 
esélyegyenlőség számára nyújtott 
támogatások (közvetlen vagy közvetett) a 
teljes finanszírozás 21%-át tették ki; 

Or. es

Módosítás 4
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők 
általában a férfiaknál kisebb mértékben 
vannak jelen a munkaerőpiacokon,

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők 
általában a férfiaknál kisebb mértékben 
vannak jelen a munkaerőpiacokon; mivel 
ez részben azzal a körülménnyel 
magyarázható, hogy a munka és a család 
összeegyeztetése sokkal nehezebb a nők 
esetében, mivel általában az ő feladatuk a 
gyerekek és más eltartottak gondozása;

Or. es
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Módosítás 5
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők 
általában a férfiaknál kisebb mértékben 
vannak jelen a munkaerőpiacokon,

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők 
általában a férfiaknál kisebb mértékben 
vannak jelen a munkaerőpiacokon, és 
bérük is alacsonyabb;

Or. es

Módosítás 6
Britta Thomsen

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők 
általában a férfiaknál kisebb mértékben 
vannak jelen a munkaerőpiacokon,

B. mivel jelentős különbségek vannak az 
egyes régiók között a nők munkaerőpiacon 
való részvétele tekintetében, és a nők a 
férfiaknál kisebb mértékben vannak jelen a 
munkaerőpiacokon,

Or. da

Módosítás 7
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő, ugyanakkor ők

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő, ugyanakkor ez a 
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vannak túlsúlyban a legalacsonyabb 
képzettséggel rendelkezők között is;

tendencia a foglalkoztatási ráták 
kiegyenlítettségében még nem mutatkozik; 
mivel a nők vannak túlsúlyban a 
legalacsonyabb képzettséggel rendelkezők 
között is, noha ez a helyzet az idők 
folyamán jelentősen módosult;

Or. es

Módosítás 8
Britta Thomsen

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő, ugyanakkor ők 
vannak túlsúlyban a legalacsonyabb 
képzettséggel rendelkezők között is,

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő,

Or. da

Módosítás 9
Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő, ugyanakkor ők 
vannak túlsúlyban a legalacsonyabb 
képzettséggel rendelkezők között is,

C. mivel a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők többsége nő, 

Or. en
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Módosítás 10
Britta Thomsen

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az abszolút szegénység 
kockázata 16 tagállamban jelentősen 
magasabb a nők, mint a férfiak esetében; 
és mivel a nők, különösen a vidéki 
térségekben, jelentősen magasabb 
arányban vannak kitéve bizonytalan 
foglalkoztatási feltételeknek,

Or. da

Módosítás 11
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a strukturális alapokról szóló 
rendeletek a nők és a férfiak egyenlő 
esélyeit és az esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvét kifejezetten a 
politika tervezésének és végrehajtásának 
keresztirányú dimenzióiként említik.

Or. en

Módosítás 12
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az aktív foglalkoztatáspolitikák 
keretében az ESZA által szervezett 



PE462.554v01-00 8/22 AM\862033HU.doc

HU

tevékenységek résztvevőinek átlagosan a 
fele nő;

Or. es

Módosítás 13
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a nőjogi politika és a férfiak és 
nők közötti egyenlőség politikája is 
jelentősen elősegítheti a területi kohéziót,

Or. es

Módosítás 14
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a nők többségben vannak az 
úgynevezett bizonytalan feltételekkel 
alkalmazottak között (rövid távú 
munkaszerződések vagy részmunkaidős 
munkák);

Or. pl

Módosítás 15
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. a kohéziós politika keretében külön 
kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre 
irányuló pénzügyi támogatások 
növelésének szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak 
jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a 
családi élettel, ami a család és a 
gyermekvállalás támogatása révén a 
társadalmi kohéziónak, valamint a nők 
munkaerőpiacon való megnövekedett 
részvételével a gazdasági kohéziónak is 
kedvez;

1. a kohéziós politika keretében külön 
kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre 
irányuló pénzügyi támogatások 
növelésének szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak 
jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a 
családi élettel, különösen a rugalmasabb 
munkakörülményeket és a gyerekek és 
más eltartottak minőségi gondozását 
elérhető árakon biztosító szolgáltatások 
révén, amelyeknek köszönhetően a szülők, 
különösen az anyák, összeegyeztethetik a 
munkát és a családot, ami az 
esélyegyenlőség támogatása révén a 
társadalmi kohéziónak, valamint a nők 
munkaerőpiacon való megnövekedett 
részvételével a gazdasági kohéziónak is 
kedvez; hangsúlyozza, hogy azon 
tagállamok, amelyek összeegyeztetésre 
törekvő politikákat kezdeményeztek, 
növekedést tudtak elérni mind a férfiak és 
a nők munkaerő-piaci jelenlétének 
százalékos aránya, mind pedig a 
születések száma terén;

Or. es

Módosítás 16
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. a kohéziós politika keretében külön
kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre 
irányuló pénzügyi támogatások 
növelésének szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak 
jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a 
családi élettel, ami a család és a 
gyermekvállalás támogatása révén a 

1. a kohéziós politika keretében amellett 
száll síkra, hogy a 3 év alatti gyermekeket 
fogadó gyermekgondozási intézmények, 
továbbá az idősek és eltartottak
gondozásával foglalkozó létesítmények 
számára nyújtott pénzügyi támogatások 
növelése szükséges, amely a társadalmi 
kohéziónak, valamint a nők 
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társadalmi kohéziónak, valamint a nők 
munkaerőpiacon való megnövekedett 
részvételével a gazdasági kohéziónak is 
kedvez;

munkaerőpiacon való megnövekedett 
részvételével a gazdasági kohéziónak is 
kedvez;

Or. da

Módosítás 17
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. a kohéziós politika keretében külön 
kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre 
irányuló pénzügyi támogatások 
növelésének szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak 
jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a 
családi élettel, ami a család és a 
gyermekvállalás támogatása révén a 
társadalmi kohéziónak, valamint a nők 
munkaerőpiacon való megnövekedett 
részvételével a gazdasági kohéziónak is 
kedvez;

1. a kohéziós politika keretében külön 
kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre 
irányuló pénzügyi támogatások 
növelésének szükségességét, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a nők és a férfiak 
jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a 
családi élettel, ami a család támogatása és 
a gyermekvállalásra gyakorolt kedvező 
hatása révén a társadalmi kohéziónak, 
valamint a nők munkaerőpiacon való 
megnövekedett részvételével a gazdasági 
kohéziónak is kedvez;

Or. es

Módosítás 18
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási 
arányok emelkedése a növekedés egyik
legfőbb motorja; hasonlóképpen 
hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 
stratégia keretében a 20 és 64 év közöttiek 
75%-os foglalkoztatottsága tekintetében 
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kitűzött cél teljesítéséhez nemcsak a 
munkanélküliség csökkentése, hanem a 
jelentős részben nőkből álló, jelenleg 
inaktív népesség munkaerőpiacra történő 
integrálása is szükséges;

Or. es

Módosítás 19
Silvia Costa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy a szegénység elleni 
küzdelem érdekében olyan innovatív 
lépéseket kell kidolgozni, amelyek 
középpontjában a különösen sérülékeny 
helyzetben lévő nők, különösen a 
bevándorló nők, az egyedülálló nők és a 
nagycsaládos nők állnak;

Or. it

Módosítás 20
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. sajnálatát fejezi ki a miatt, hogy 
nagyon csekély előrelépés történt a nők és 
a férfiak közötti munkaerő-piaci 
egyenlőség megvalósítása terén és 
hangsúlyozza, hogy foglalkoztatáspolitika 
tekintetében az uniós országok többsége 
igen távol áll attól, hogy politikáiban 
végrehajtsa az esélyegyenlőség általános 
érvényesítését és rendszeresen értékelje
politikái hatását a nemek szempontjából, 
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amint arra a Bizottság ötödik kohéziós 
jelentésében rámutat;

Or. es

Módosítás 21
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által, beleértve a 45 éven 
felüli nőket;

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia azokat a hátrányos helyzetű 
csoportokat (nők, fiatalok, hosszú távú 
munkanélküliek, bevándorlók, 
kisebbségek, fogyatékkal élők stb.) célzó 
intézkedések finanszírozása által, amely
csoportoknak segítségre van szükségük, 
hogy munkát találjanak, a továbbképzés 
előmozdítása, a pálya- és 
foglalkozásválasztás alkalmával tanúsított 
nemek alapján történő megkülönböztetés 
elleni küzdelem, a nőknek a tudományos 
és műszaki tevékenységekben való 
részvételének támogatása, a vállalkozások
alapításához számukra adott segítség 
által, és a munkaerőpiacon kívül maradók 
egyéni gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által is, beleértve 
különösen a 45 éven felüli nőket;

Or. es

Módosítás 22
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által, beleértve a 45 éven 
felüli nőket.

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére, valamint a munkaerőpiacon a 
nemek alapján történő horizontális és 
vertikális kirekesztés csökkentésére
kellene elsősorban koncentrálnia, 
mégpedig a munkaerőpiacon kívül 
maradók egyéni gazdasági 
kezdeményezéseinek társfinanszírozása 
által, beleértve a 45 éven felüli nőket; 
hangsúlyozza, hogy a nemi dimenziót 
nemcsak az Európai Szociális Alap által 
finanszírozott fellépések keretében kell 
előtérbe helyezni, hanem az összes olyan 
területen, amelyet a strukturális alapokból
támogatnak;

Or. en

Módosítás 23
Britta Thomsen

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány
növelésére kellene elsősorban
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek
társfinanszírozása által, beleértve a 45 éven 
felüli nőket.

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is különösen a nők
foglakoztatási arányának növelésére 
kellene koncentrálnia, mégpedig egyéni 
gazdasági kezdeményezések
társfinanszírozása által, mivel a 
foglalkoztatás mértéke lényegesen 
alacsonyabb a nők, mint a férfiak 
esetében;

Or. da
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Módosítás 24
Silvia Costa

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által, beleértve a 45 éven 
felüli nőket;

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által, különösen a 45 
éven felüli nők esetében;

Or. it

Módosítás 25
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban 
koncentrálnia, mégpedig a 
munkaerőpiacon kívül maradók egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozása által, beleértve a 45 
éven felüli nőket;

2. véleménye szerint az Európai Szociális 
Alap meghatározó az Európa 2020 
stratégia sikerének biztosítása 
szempontjából és ezért annak továbbra is a 
foglakoztatási arány növelésének céljára
kellene elsősorban koncentrálnia;

Or. es

Módosítás 26
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

2a. azon a véleményen van, hogy a 
bizonytalan feltételekkel alkalmazott 
személyek munkaerőpiacra való teljes és 
méltó bekapcsolásának érdekében 
ugyanolyan hozzáférést kellene kapniuk 
az foglalkoztatás ösztönzését célzó, 
részben strukturális alapokból 
finanszírozott programokhoz, mint a 
munkanélküli személyek. 

Or. pl

Módosítás 27
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
19 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az ERFA jelentős 
hozzájárulását a nemeket figyelembe vevő 
megközelítésnek valamennyi érintett 
területen való érvényesítéséhez, különösen 
a képzéshez és oktatáshoz, a vállalkozó 
nőknek és a gyerekek, idősek és más 
eltartott személyek gondozóintézeteinek 
nyújtott támogatások terén; 

Or. es

Módosítás 28
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
19 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség politikáinak nyújtott 
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segítség keretében az Európai Szociális 
Alapnak különös figyelmet kell fordítania 
a munkaerőpiacról kiszorultak egyéni 
gazdasági kezdeményezéseinek 
társfinanszírozására, elsősorban a 45 éven 
felüli nők tekintetében; úgy véli, hogy e 
kezdeményezések különlegesen értékesek 
lehetnek a területi kohéziós cél 
szempontjából;

Or. es

Módosítás 29
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri az EMVA-rendelet oly módon 
történő módosítását, hogy a következő, 
2014–2020 közötti programozási időszak 
alatt lehetőség nyíljon a nőket előnyben 
részesítő proaktív cselekvések 
megvalósítására, ami lehetséges volt a 
korábbi időszakok alatt, a jelenlegi 
időszakban azonban nem, ezen intézkedés 
jótékony hatást gyakorolhat a nők 
foglalkoztatására a vidéki területeken;

Or. es

Módosítás 30
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politika keretében megfelelő módon vegye 
figyelembe a nők szakképzését, és kéri a 

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politika keretében megfelelő módon vegye 
figyelembe a nők szakképzését és a 
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tagállamokat, hogy vezessenek be az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat;

szakmai sztereotípiák elleni küzdelmet, és 
kéri a tagállamokat, hogy vezessenek be az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat, és 
segítsék elő a nőknek azon ágazatokban 
való jelenlétét, amelyekben kevésbé 
képviseltek;

Or. es

Módosítás 31
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politika keretében megfelelő módon vegye 
figyelembe a nők szakképzését, és kéri a 
tagállamokat, hogy vezessenek be az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat;

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politika keretében megfelelő módon vegye 
figyelembe a nők szakképzését, és kéri a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat és 
az aktív idősödéssel kapcsolatos 
kezdeményezéseket, különösen a mostani 
válság után, amely a társadalom 
legveszélyeztetettebb csoportjaira, így az 
idősekre, az etnikai kisebbségekre és a 
hátrányos helyzetű nőkre gyakorolt 
kedvezőtlen hatást;

Or. en

Módosítás 32
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós 
politika keretében megfelelő módon vegye 

3. ugyancsak kéri a Bizottságot, hogy a 
kohéziós politika keretében erősítsék meg
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figyelembe a nők szakképzését, és kéri a 
tagállamokat, hogy vezessenek be az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat;

a nők szakképzését, és e célból kéri a 
tagállamokat, hogy vezessenek be az 
„egész életen át tartó tanulás” 
koncepciójába illeszkedő programokat;

Or. es

Módosítás 33
Silvia Costa

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak egyedi intézkedéseket 
(például garanciaalapok) a meglévő 
források és rendszerszintű fellépések 
integrálására az elsősorban nőknek szóló 
mikrofinanszírozással és a mikrohitellel 
kapcsolatos kezdeményezések kidolgozása 
érdekében;

Or. it

Módosítás 34
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, melynek keretében 
többek között a pénzeszközöket kevesebb 
prioritásra koncentrálnák, azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság garantálja, 
hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
folyamatosan előtérben marad;

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, melynek keretében 
többek között a pénzeszközöket kevesebb 
prioritásra koncentrálnák, azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság garantálja, 
hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
magas prioritást élvező kérdésként 
folyamatosan az előtérben marad;
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Or. da

Módosítás 35
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, melynek keretében 
többek között a pénzeszközöket kevesebb 
prioritásra koncentrálnák, azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság garantálja, 
hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
folyamatosan előtérben marad;

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, melynek keretében 
többek között a pénzeszközöket – célzott 
intézkedések és stratégiai célkitűzések 
révén – kevesebb prioritásra 
koncentrálnák, azzal a feltétellel, hogy a 
Bizottság garantálja, hogy a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség folyamatosan 
előtérben marad;

Or. it

Módosítás 36
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, melynek keretében
többek között a pénzeszközöket kevesebb 
prioritásra koncentrálnák, azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság garantálja, 
hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
folyamatosan előtérben marad;

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós 
politika reformjában, többek között a 
tekintetben, hogy a pénzeszközöket 
kevesebb prioritásra koncentrálnák, azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság garantálja, 
hogy az új időszakban a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség továbbra is
folyamatosan előtérben marad;

Or. es



PE462.554v01-00 20/22 AM\862033HU.doc

HU

Módosítás 37
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy az 
irányító hatóságokon belül hozzanak létre 
az esélyegyenlőség általános 
érvényesítésével és esélyegyenlőséggel 
foglalkozó szakértői egységeket, a 
kiválasztási fázisban vezessék be a 
társadalmi nemek alapján végzett 
hatáselemzési eljárást és szigorúan 
ellenőrizzék a teljesített programok 
eredményeit és következményeit a nemek 
közötti egyenlőség terén elért előrelépések 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 38
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a tagállamokat és a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy őrizzék meg a nők 
és a férfiak közötti egyenlőség, a 
megkülönböztetésmentesség és a 
fogyatékkal élőknek a programok 
valamennyi végrehajtási szakaszában 
biztosítandó hozzáférés iránti 
elkötelezettségüket; aggodalmának ad 
hangot a miatt, hogy amint azt a 
végrehajtás és az eredmények értékelése 
kimutatta, noha az egyenlőséget az összes 
program kifejezetten említi, a programok 
végrehajtása során azt nem mindig veszik 
figyelembe; 
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Or. es

Módosítás 39
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a figyelmet arra, hogy nyomon 
kell követni a Bizottság „A nők és férfiak 
közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiáról 
(2010–2015)” című közleményt kísérő 
dokumentumban említett intézkedéseit;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen 
ütemtervet a különös, mérhető és időrend 
szerint csoportosított célok 
meghatározásához, amelyek szerepelnek a
„A nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiáról (2010–2015)” című 
közleményt kísérő dokumentumban, és
felhívja a figyelmet arra, hogy nyomon 
kell követni a Bizottság intézkedéseit;

Or. da

Módosítás 40
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. felkéri a tagállamokat, hogy minden 
olyan európai szinten rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközt hatékonyan használjanak 
fel, amelyek a munkaerő-piaci integráció
támogatását szolgálják.

6. felkéri a tagállamokat és a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy minden európai 
szinten rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközt hatékonyan használjanak fel 
minden ember, különösen a nők 
leginkább sérülékeny csoportjai
(fogyatékkal élő, bevándorló, 
kisebbségekhez tartozó nők, a nemi 
indíttatás alapján elkövetett erőszak 
áldozatául esett nők, alacsony képzettségű 
nők stb.) munkaerő-piaci integrációjának
támogatására.

Or. es
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Módosítás 41
Silvia Costa

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri a Bizottságot, hogy ösztönözze 
a tagállamokat arra, hogy az Európai 
Szociális Alap transznacionális 
projektjeihez kapcsolódó tengelyben 
határozzanak meg egyedi célokat a nők 
európai mobilitása, tanulása, képzése és 
szakmai lehetőségeinek fejlesztése 
érdekében;

Or. it

Módosítás 42
Silvia Costa

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy állapítsanak meg iránymutatásokat
az Európai Szociális Alap 
felhasználásának oly módon történő 
felhasználására, ami biztosítja, hogy – az 
innovációval és a foglalkoztatás 
minőségével kapcsolatos regionális 
fejlesztési stratégiával összhangban –
lehetővé válik a fiatal nők 
szakképzettségének és képességeinek 
javítása azokban az ágazatokban, ahol 
kevésbé vannak jelen;

Or. it


