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Módosítás 1
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre irányuló, 2010–2015 közötti 
stratégia kimondja, hogy a következő 
többéves pénzügyi keret támogatást fog 
biztosítani a stratégiában szereplő 
fellépések végrehajtásához,

Or. en

Módosítás 2
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
i bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

i. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése és a célzott 
forráselosztás egymástól elválaszthatatlan, 
és hogy a célzott forráselosztást nem lehet 
horizontális célkitűzésekkel helyettesíteni;
kettős megközelítést szorgalmaz, amely 
biztosítja a hatékonyságot és a 
kiszámíthatóságot, és fő szabállyá válik 
minden fontos finanszírozási eszköz 
tekintetében;

i. olyan megközelítést szorgalmaz, amely 
biztosítja a hatékonyságot és a 
kiszámíthatóságot, és fő szabállyá válik 
minden fontos finanszírozási eszköz 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 3
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
i bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

i. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése és a célzott 
forráselosztás egymástól elválaszthatatlan, 
és hogy a célzott forráselosztást nem lehet 
horizontális célkitűzésekkel helyettesíteni; 
kettős megközelítést szorgalmaz, amely 
biztosítja a hatékonyságot és a 
kiszámíthatóságot, és fő szabállyá válik 
minden fontos finanszírozási eszköz 
tekintetében;

i. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése és a célzott 
forráselosztás egymástól elválaszthatatlan, 
és hogy a célzott forráselosztást nem lehet 
horizontális célkitűzésekkel helyettesíteni; 
kettős megközelítést szorgalmaz, amely 
biztosítja a hatékonyságot és a 
kiszámíthatóságot, és fő szabállyá válik 
minden fontos finanszírozási eszköz 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
következő programozási időszakban 
erőteljesebben és hatékonyabban kell 
integrálni a nemek közötti egyenlőséget 
célzó intézkedéseket és a nemek közötti 
esélyegyenlőség biztosításának eszközeit;

Or. en

Módosítás 4
Mojca Kleva

Véleménytervezet
ii a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

ii a. rámutat, hogy a többéves pénzügyi 
kerethez el kell készíteni költségvetési 
prioritásainak nemi alapú elemzését, 
illetve a nemekre irányuló politikákra és 
programokra vonatkozó költségvetési 
keretösszegek bontását;

Or. en

Módosítás 5
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
iii bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

iii. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás és 
növekedés, de a jogok és a demokrácia 
tekintetében is növelni kell a nemek 
közötti egyenlőséget szolgáló fellépésekre 
szánt forrásokat; felkéri a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegye fel a nemek közötti 
egyenlőséget egyedi célkitűzésként a 
Jogok és polgárság programba, illetve 
megőrizve a Daphne-programot e 
program független alfejezeteként;

iii. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy alkalmazzon a nemzeti 
költségvetésekben – többek között a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
fellépésekben – tett megszorításokat 
tükröző megtakarításokat;

Or. en

Módosítás 6
Mojca Kleva

Véleménytervezet
iii bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

iii. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás és 
növekedés, de a jogok és a demokrácia
tekintetében is növelni kell a nemek közötti 
egyenlőséget szolgáló fellépésekre szánt 
forrásokat; felkéri a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy vegye fel a nemek közötti 
egyenlőséget egyedi célkitűzésként a Jogok 
és polgárság programba, illetve megőrizve 
a Daphne-programot e program független 
alfejezeteként;

iii. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás és 
növekedés, de a jogok és a demokrácia 
tekintetében is növelni kell a nemek közötti 
egyenlőséget szolgáló fellépésekre szánt 
forrásokat a horizontális és vertikális nemi 
szegregáció kezelése, a nemek közötti 
fizetési szakadék, a nyugdíjak közötti nemi 
alapú különbség és a nők körében 
fennálló, növekvő szegénységi ráta elleni 
küzdelem céljából; felkéri a Bizottságot és 
a Tanácsot, hogy vegye fel a nemek közötti 
egyenlőséget egyedi célkitűzésként a Jogok 
és polgárság programba, illetve megőrizve 
a Daphne-programot e program független 
alfejezeteként;

Or. en

Módosítás 7
Marina Yannakoudakis
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Véleménytervezet
iv bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

iv. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy foglaljanak bele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket a 
strukturális alapokat szabályozó 
rendeletekbe, valamint a legfőbb európai 
uniós programokba (egészségügy és 
környezet, oktatás, fiatalok, gazdaság stb.),
illetve kapcsoljanak hozzájuk elkülönített 
forrásokat;

iv. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy foglaljanak bele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket a 
strukturális alapokat szabályozó 
rendeletekbe, valamint a legfőbb európai 
uniós programokba (egészségügy és 
környezet, oktatás, fiatalok, gazdaság stb.),
illetve kapcsoljanak hozzájuk elkülönített 
forrásokat;

Or. en

Módosítás 8
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
iv bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

iv. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy foglaljanak bele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket a 
strukturális alapokat szabályozó 
rendeletekbe, valamint a legfőbb európai 
uniós programokba (egészségügy és 
környezet, oktatás, fiatalok, gazdaság stb.), 
illetve kapcsoljanak hozzájuk elkülönített 
forrásokat; 

iv. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy foglaljanak bele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket a 
strukturális alapokat szabályozó 
rendeletekbe, valamint a legfőbb európai 
uniós programokba (egészségügy és 
környezet, oktatás, fiatalok, gazdaság stb.), 
illetve kapcsoljanak hozzájuk elkülönített 
forrásokat; javasolja, hogy az ESZA-t 
fokozottabban stratégiai jelleggel 
alkalmazzák a nemek közötti egyenlőség, 
a munkaerőpiachoz való hozzáférés és az 
oda való visszailleszkedés, valamint a 
munkanélküliség, a szegénység, a 
társadalmi kirekesztés és a 
megkülönböztetés valamennyi formája 
elleni küzdelem előmozdításának 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapon keresztül dolgozzon ki proaktív 
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intézkedéseket a vidéki területeken élő nők 
foglalkoztatásának támogatása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
v bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

v. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
biztosítson folyamatosan elkülönített 
forrásokat a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének, csökkentés nélkül;

v. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
alkalmazzon a nemzeti költségvetésekben 
tett megszorításokat tükröző 
megtakarításokat, beleértve a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
bezárásának és feladatainak az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége hatáskörébe 
való utalásának mérlegelését;

Or. en

Módosítás 10
Barbara Matera

Véleménytervezet
v bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

v. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
biztosítson folyamatosan elkülönített 
forrásokat a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének, csökkentés nélkül; 

v. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
biztosítson folyamatosan elkülönített 
forrásokat a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének, csökkentés nélkül 
annak érdekében, hogy teljesen 
működőképessé váljon, és statisztikákat és 
kutatásokat tudjon végezni a nemekre 
irányuló európai uniós politikákról a 
tagállamoknak, illetve az Európai Unió 
Tanácsa soros elnökségének; 
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Or. en

Módosítás 11
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
vi bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

vi. hangsúlyozza, hogy a Bizottság nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
2010–2015-re szóló stratégiája és a 2015-et 
követő öt évre szóló stratégia, valamint a 
nemek közötti egyenlőségről szóló éves 
jelentések alapjaiban kijelölik, hogy mely 
területekre és hogyan kell a kiadásokat 
irányítani;

vi. hangsúlyozza, hogy a Bizottság nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
2010–2015-re szóló stratégiája és a 2015-et 
követő öt évre szóló stratégia, valamint a 
nemek közötti egyenlőségről szóló éves 
jelentések alapjaiban kijelölik, hogy 
elsődlegesen mely területekre 
irányuljanak a kiadások, illetve e 
stratégiák az összes költség 
csökkentésének eszközéül használandóak;

Or. en

Módosítás 12
Barbara Matera

Véleménytervezet
vi bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

vi.hangsúlyozza, hogy a Bizottság nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
2010–2015-re szóló stratégiája és a 2015-et 
követő öt évre szóló stratégia, valamint a 
nemek közötti egyenlőségről szóló éves 
jelentések alapjaiban kijelölik, hogy mely 
területekre és hogyan kell a kiadásokat 
irányítani; 

vi. hangsúlyozza, hogy a Bizottság nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
2010–2015-re szóló stratégiája és a 2015-et 
követő öt évre szóló stratégia, valamint a 
nemek közötti egyenlőségről szóló éves 
jelentések alapjaiban kijelölik, hogy mely 
területekre és hogyan kell a kiadásokat 
irányítani, figyelembe véve a 
legkiszolgáltatottabb csoportok – például 
az idősebb nők és az egyedülálló anyák –
elszegényedésének és szociális 
kirekesztődésének magas kockázatát;
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Or. en

Módosítás 13
Mojca Kleva

Véleménytervezet
vii bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

vii. megjegyzi, hogy a nagyszabású 
finanszírozási programok létrehozása 
csökkenti a kisebb nem kormányzati 
szervezetek – köztük a női szervezetek –
azon lehetőségét, hogy uniós 
projektfinanszírozásban részesüljenek; 
felkér a nagyobb támogatások mellett a 
kisebb támogatások fenntartására annak 
biztosítása érdekében, hogy a kisebb nem 
kormányzati szervezetek a jövőben is 
hozzáférjenek uniós finanszírozáshoz;

vii. megjegyzi, hogy a nagyszabású 
finanszírozási programok létrehozása 
csökkenti a kisebb nem kormányzati 
szervezetek – köztük a női szervezetek –
azon lehetőségét, hogy uniós 
projektfinanszírozásban részesüljenek, ami 
megakadályozza, hogy értékes egyéni 
módjukon hozzájáruljanak a politika és 
jogalkotás minőségéhez a nemek közötti 
egyenlőség terén; felkér a nagyobb 
támogatások mellett a kisebb támogatások 
fenntartására annak biztosítása érdekében, 
hogy a kisebb nem kormányzati 
szervezetek a jövőben is hozzáférjenek 
uniós finanszírozáshoz;

Or. en

Módosítás 14
Barbara Matera

Véleménytervezet
vii a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

viia. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy biztosítsák, hogy a 2014–2020 
közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keret minden költségvetési 
előirányzata tiszteletben tartsa a nemek 
közötti egyenlőséget és támogassa a 
nemek közötti esélyegyenlőséget minden 
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európai uniós politika terén;

Or. en

Módosítás 15
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
viii bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

viii. rámutat, hogy a nemek közötti 
egyenlőséget célkitűzésként is sokkal 
világosabban ki kell nyilvánítani és ahhoz 
elkülönített forrásokat kell rendelni
minden külső európai uniós fellépés és 
program során;

viii. rámutat, hogy a nemek közötti 
egyenlőséget célkitűzésként is sokkal 
világosabban ki kell nyilvánítani minden 
külső európai uniós fellépés és program 
során;

Or. en

Módosítás 16
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
viii a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

viiia. hangsúlyozza a nemi szempontú 
költségvetés fontosságát, mivel az helyes 
kormányzási eszköz, amely növeli a 
hatékonyságot és a tisztességességet, 
annak megfelelő nyomon követését, hogy 
a költségvetési előirányzatok hogyan 
érintik a nők és a férfiak gazdasági és 
társadalmi lehetőségeit, valamint az abbéli 
rugalmasságot, hogy a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítása szempontját 
negatívan befolyásoló területeket 
átalakítsák; úgy véli, hogy az európai 
költségvetés megtervezésére irányuló 
folyamat keretében a nemi kérdések 
alapvető elemzése javítani fogja az 
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erőforrások célirányos elosztását, oly 
módon, hogy fokozza az egyenlőséget és a 
társadalmi kohéziót;

Or. en


