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Módosítás 6
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa 
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend” 
és az „Innovatív Unió” kezdeményezés 
tevékenységeit is.

(3) 2010. június 17-én az Európai Tanács 
arra szólított fel, hogy valamennyi közös 
politika, így a kohéziós politika is 
támogassa az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre irányuló Európa
2020 stratégiát. Annak biztosítására, hogy 
az ESZA teljes összhangban álljon az 
említett stratégia célkitűzéseivel, különös 
tekintettel a foglalkoztatás, az oktatás és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
terén meghatározott célkitűzésekre, az 
ESZA-nak támogatnia kell a tagállamokat 
a Szerződés 121. cikkének és 148. cikke
(4) bekezdésének megfelelően elfogadott, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáira 
vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló 
tanácsi ajánlások és a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó 
iránymutatásokról szóló tanácsi 
határozatok végrehajtásában. Az ESZA-
nak a kiemelt kezdeményezések 
végrehajtásához is hozzá kell járulnia, 
különös tekintettel az „Új készségek és 
munkahelyek menetrendje”, a „Mozgásban 
az ifjúság” és „A szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai 
platformja” kezdeményezésekre. Az alap 
támogatja „Az európai digitális menetrend” 
és az „Innovatív Unió” kezdeményezés 
tevékenységeit, valamint a nők 
chartájában megfogalmazott 
célkitűzéseket is.

Or. en
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Módosítás 7
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül.
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a fiatalok és más
sérülékeny csoportok, például a 
bevándorlók körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye.
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

(4) A gazdasági globalizáció, a 
technológiai változások, a munkaerő 
fokozatos elöregedése és néhány ágazatban 
és régióban a szakképzett és más munkaerő 
egyre növekvő hiánya következtében az 
Unió strukturális kihívásokkal szembesül.
E kihívásokat csak tetézte a közelmúltban 
kezdődött gazdasági és pénzügyi válság, 
amelynek – különösen a nők, a fiatalok és 
más hátrányos helyzetű csoportok, például 
a bevándorlók és a fogyatékossággal élő 
személyek körében – nagyfokú 
munkanélküliség volt a következménye.
Az ESZA feladata a foglalkoztatás és a 
munkavállalói mobilitás ösztönzése, az 
oktatásba, készségekbe, és az egész életen 
át tartó tanulásba történő beruházás, a 
társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység leküzdése. A munkaerőpiacok 
jobb működését az ESZA-nak a 
munkavállalók határokon átnyúló földrajzi 
mobilitásának ösztönzése révén kell 
elősegítenie; e célból az ESZA-nak 
támogatást kell nyújtania különösen az 
Európai Foglalkoztatási Szolgálatnak
(EURES-hálózat) annak 
munkaközvetítéssel és a megfelelő 
tájékoztatási, tanácsadási és útmutatási 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, nemzeti és 
határokon átnyúló jellegű tevékenységei 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 8
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását.

(5) A fenntartható növekedés és a 
foglalkoztatási lehetőségek ösztönzése 
érdekében e prioritások mellett a kevésbé 
fejlett régiókban és tagállamokban fokozni 
kell a közigazgatás hatékonyságát, és 
növelni kell a foglalkoztatás-, oktatás- és 
szociálpolitika kidolgozásában érintettek 
intézményi kapacitását

Or. en

Módosítás 9
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy
külön erre a célra elkülönített
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – külön 
erre a célra elkülönített minimumösszegek
révén – mindenekelőtt a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelmet kell fokozottabban támogatnia, 
valamint ösztönöznie kell a nemek közötti 
egyenlőséget és az esélyegyenlőséget.
Emellett korlátozni kell az ESZA 
eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. en

Módosítás 10
Siiri Oviir
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Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Emellett korlátozni kell az 
ESZA eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

(7) Az európai uniós prioritásokra irányuló 
támogatások nagyobb fokú 
koncentrációjával az ESZA-nak hozzá kell 
járulnia az Európa 2020 stratégia 
végrehajtásához. Az ESZA-nak – egy 
külön erre a célra elkülönített 
minimumösszeg révén – mindenekelőtt a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelmet kell fokozottabban 
támogatnia. Az e területre jutó 
finanszírozás nagy részét a nők – többek 
között a fogyatékossággal élő nők –
támogatására kell fordítani, mivel a 
szegénység leginkább őket veszélyezteti. 
Emellett korlátozni kell az ESZA 
eszközeivel támogatandó beruházási 
prioritások skáláját és számát, a támogatott 
régiók fejlettségi szintjétől függően.

Or. et

Módosítás 11
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ESZA-nak a gondozási 
szolgáltatásokba, a nők foglalkoztatási 
lehetőségeibe, az oktatásba és a 
továbbképzésbe, valamint a nőkkel 
szembeni erőszak elleni küzdelembe 
történő beruházások révén fokozottan kell 
támogatnia a nemek közötti egyenlőséget. 
Az ESZA-nak továbbá orvosolnia kell 
többek között a migráns nőkkel, a roma 
nőkkel, a fogyatékossággal élő nőkkel, a 
leszbikusokkal és az idősebb nőkkel 
szembeni hátrányos és többszörös 
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megkülönböztetést.

Or. en

Módosítás 12
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőség 
kérdését, és egyúttal a nemek egyenlőségét 
előmozdító konkrét intézkedésekre is 
szükség van.

(10) A tagállamok és a Bizottság feladata 
arról gondoskodni, hogy az ESZA által 
finanszírozott prioritások végrehajtása a 
Szerződés 8. cikkének megfelelően erősítse 
a nemek közötti egyenlőséget. Értékelések 
rámutattak arra, hogy a programok 
valamennyi szintjén fontos figyelembe 
venni a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket, és egyúttal a 
nemek egyenlőségét előmozdító konkrét 
intézkedésekre is szükség van. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ESZA által támogatott valamennyi 
tevékenység, illetve az ESZA által részben 
támogatott tevékenységek esetében 
végezzenek a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezést. Az ESZA-nak támogatnia kell a 
vonatkozó uniós politikák végrehajtását.

Or. en

Módosítás 13
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják, hogy a férfiak és nők közötti 
egyenlőség, valamint a nemek közötti 
egyenlőség elvének integrálása az Alap 
tervezésének és végrehajtásának 
különböző szakaszaiban (a nemek közötti 
egyenlőség az elemzés során, közös 
célkitűzések és mutatók, végrehajtás, 
monitoring és értékelés) kötelező erejű 
alapelvként érvényesüljön, valamint azt, 
hogy a kulcsfontosságú tevékenységek 
támogatást (struktúra) kapjanak a nemek 
közötti egyenlőség elve ESZA-n belüli 
érvényesítésének minden fázisa során.

Or. en

Módosítás 14
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok és a Bizottság 
kialakítja a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének „infrastruktúráját”. 
Nemzeti (többek között regionális és helyi) 
és uniós szinten is folyamatos támogatási 
struktúrák kialakítására van szükség a 
nemek közötti egyenlőség stratégiaként 
történő érvényesítésének támogatása 
érdekében, továbbá az Európai Bizottság 
koordinálásával a tagállamokban a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
kapcsolattartó pontok hálózatát kell 
létrehozni.

Or. en
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Módosítás 15
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. Az ESZA-nak támogatnia 
kell a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
foglalt, többek között az oktatással, 
munkával, foglalkoztatással és 
hozzáférhetőséggel összefüggő 
kötelezettségek teljesülését. Az ESZA-nak 
ezenkívül támogatnia kell az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

(11) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez, különös figyelmet szentelve 
a hátrányos és többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülőkre. Az 
ESZA-nak támogatnia kell a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben foglalt, többek 
között az oktatással, munkával, 
foglalkoztatással és hozzáférhetőséggel 
összefüggő kötelezettségek teljesülését. Az 
ESZA-nak ezenkívül támogatnia kell a 
vonatkozó uniós politikák végrehajtását és
az intézményi ellátásról a közösségi alapú 
ellátási szolgáltatásokra való áttérést is.

Or. en

Módosítás 16
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A Szerződés 10. cikkének 
megfelelően az ESZA által finanszírozott 
prioritások végrehajtásának hozzá kell 
járulnia a nemen, faji vagy etnikai 
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származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez, különös figyelmet szentelve 
a hátrányos és többszörös 
megkülönböztetéssel szembesülőkre. Az 
ESZA-nak támogatnia kell a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben foglalt, többek 
között az oktatással, munkával, 
foglalkoztatással és hozzáférhetőséggel 
összefüggő uniós kötelezettségek 
teljesülését. Az ESZA-nak ezenkívül 
támogatnia kell a vonatkozó uniós 
politikák végrehajtását és az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérést is.

Or. en

Módosítás 17
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Különösen az 
innovatív megoldásoknak a további 
terjesztésüket megelőző tesztelése és 
értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

(12) A társadalmi innováció támogatása 
döntő fontosságú, hogy a szakpolitikák 
erőteljesebben figyelembe vehessék a 
társadalmi változásokat, és az innovatív 
szociális vállalkozások ösztönzésben és 
támogatásban részesüljenek. Figyelembe 
véve, hogy a szociális vállalkozásokból 
származó eredményeket gyakran hosszú 
távú perspektívában kell szemlélni,
különösen az innovatív megoldásoknak a 
további terjesztésüket megelőző tesztelése 
és értékelése bizonyul hasznos eszköznek a 
szakpolitikák hatékonyságának javításában, 
ami indokolja az ESZA által nyújtott 
célzott támogatások szükségességét.

Or. en
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Módosítás 18
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iv) a nemek közötti egyenlőség 
biztosítása, a munka és a magánélet
összeegyeztetése;

iv. a nemek közötti egyenlőség, a nők és a 
férfiak gazdasági függetlenségének
biztosítása, valamint a nők és a férfiak 
szakmai és magánéletének
összeegyeztetése;

Or. en

Módosítás 19
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a nemekhez kötődő sztereotípiák 
felszámolása a pályaválasztás és a 
szakmák terén, valamint az egész életen át 
tartó tanulás támogatása;

Or. en

Módosítás 20
Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nők jogainak és a nemek közötti 
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egyenlőség előmozdítása az alábbiak 
révén:
i. életkortól függetlenül a nők fokozott 
hozzáférésének elősegítése a 
foglalkoztatáshoz és a tanuláshoz;
ii. jobb szolgáltatások nyújtása, beleértve 
a minőségi és megfizethető gyermek- és 
idősgondozást, valamint az egyéb 
családtagok gondozását is;
iii. a nők elleni erőszak valamennyi 
formája elleni fellépést célzó 
intézkedések;
iv. többek között a migráns nőkkel, a 
fogyatékossággal élő nőkkel, a roma 
nőkkel, a leszbikusokkal és az idősebb 
nőkkel szembeni többszörös, hátrányos 
megkülönböztetést orvosló és kiküszöbölő 
intézkedések; 
v. a nők megfizethető egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
támogatása, beleértve a szexuális és 
reproduktív egészségi ellátást is;

Or. en

Módosítás 21
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az oktatásba, készségekbe és az egész 
életen át tartó tanulásba való beruházás a 
következők révén:

b) Az oktatásba, készségekbe, képzésbe és 
az egész életen át tartó tanulásba való 
beruházás a következők révén:

Or. en

Módosítás 22
Marije Cornelissen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) A társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem a következők 
révén:

c) A társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem a 
következők révén:

Or. en

Módosítás 23
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem

iii. a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
minden formája elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. Kísérő intézkedések és megfelelő 
támogatás, olyan közösségi és gondozási 
szolgáltatások, amelyek javítják a 
foglalkoztatási lehetőségeket;
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Or. en

Módosítás 25
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység 
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

(2) Minden egyes tagállamban az ESZA-
források legalább 20 %-át a(z) […]/EU 
rendelet 9. cikke (9) bekezdésében 
meghatározott tematikus célkitűzés 
megvalósítására, azaz „a társadalmi 
befogadás előmozdítása és a szegénység, 
valamint a hátrányos megkülönböztetés
elleni küzdelem” céljára kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 26
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös és programspecifikus 
teljesítménymutatók részben vagy teljesen 
végrehajtott műveletekre vonatkoznak.
Amennyiben a támogatott műveletek 
jellegéből adódóan indokolt, a 2022. évre 
számszerűsített kumulatív célértékeket kell 
meghatározni. A kiindulási mutatók értéke 
nulla.

A nemek szerint lebontott közös és 
programspecifikus teljesítménymutatók 
részben vagy teljesen végrehajtott 
műveletekre vonatkoznak. Amennyiben a 
támogatott műveletek jellegéből adódóan 
indokolt, a 2022. évre számszerűsített 
kumulatív célértékeket kell meghatározni.
A kiindulási mutatók értéke nulla.

Or. en

Módosítás 27
Kent Johansson
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Rendeletre irányuló javaslat
7. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság, különösen 
azzal a céllal, hogy fokozzák a nők 
foglalkoztatásban való fenntartható 
részvételét és érvényesülési lehetőségeit, 
csökkentsék a nemek szerinti munkaerő-
piaci szegregációt, felszámolják a 
nemekhez kötődő sztereotípiákat az 
oktatásban és képzésben, továbbá hogy 
elősegítsék a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét mindkét nem 
számára, a(z) […]/EU rendelet 7. cikkében 
említett általános érvényesítés eszközével, 
valamint a 3. cikk (1) bekezdése 
a) pontjának iv. alpontjában említett 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőséget.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 28
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint a 3. cikkben, és különösen a 3. 
cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. 
alpontjában meghatározott beruházási
prioritásokon belüli konkrét 
intézkedésekkel előmozdítják a mindenki 
számára biztosítandó esélyegyenlőséget, 
ideértve a fogyatékossággal élő 
személyeket segítő akadálymentesítést. E 

A tagállamok és a Bizottság a 
megkülönböztetésmentességnek a(z) 
[…]/EU rendelet 7. cikkében említett 
általános érvényesítési eszközével, 
valamint – különös figyelmet szentelve a
többszörös, hátrányos 
megkülönböztetéssel szembesülőkre – a 3.
cikkben meghatározott valamennyi ezzel 
kapcsolatos beruházási prioritáson belüli 
konkrét intézkedésekkel előmozdítják a 
mindenki számára biztosítandó 
esélyegyenlőséget, ideértve a 
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tevékenységek a hátrányos 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
személyekre és a fogyatékossággal élőkre 
irányulnak; céljuk e személyek munkaerő-
piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

fogyatékossággal élő személyeket segítő 
akadálymentesítést. E tevékenységek a 
hátrányos megkülönböztetés veszélyének 
kitett személyekre és a fogyatékossággal 
élőkre irányulnak; céljuk e személyek 
munkaerő-piaci részvételének és társadalmi 
integrációjának elősegítése, az 
iskolázottság és az egészségi állapot terén 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint az intézményi 
ellátásról a közösségi alapú ellátási 
szolgáltatásokra való áttérés megvalósítása.

Or. en

Módosítás 29
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont – 1a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nők foglalkoztatásban való 
fenntartható részvételét és érvényesülési 
lehetőségeit fokozó projektek száma

Or. en

Módosítás 30
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemek szerinti munkaerő-piaci 
szegregáció csökkentését mutató 
statisztikák

Or. en
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Módosítás 31
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – 3 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemekhez kötődő sztereotípiák 
oktatáson és képzésen belüli sikeres 
felszámolását mutató statisztikák 

Or. en

Módosítás 32
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 4 pont – 3 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 
munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségét elősegítik a férfiak 
és a nők számára

Or. en


