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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A hitelekhez való hozzáférés hiánya a 
vállalkozásalapítás előtt álló egyik 
legnagyobb akadály, különösen a 
munkaerőpiactól legtávolabb került 
emberek számára. Ezen a területen az uniós 
és nemzeti szintű erőfeszítések fokozására 
van szükség a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének növelése és az arra 
legjobban rászorulók – különösen a 
munkanélküliek és a sérülékeny csoportok 
– igényének kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének 
beindítani vagy fejleszteni akár 
önfoglalkoztatás keretében is, de nem 
jutnak hitelhez, különös tekintettel a 
vállalkozási kedv nők körében történő 
erősítésére, tekintettel arra, hogy az 
Unióban 10 nőből csupán 1 vállalkozó, 
míg a férfiaknál 4-ből 1. Első lépésként 
2010-ben az Európai Parlament és a 
Tanács létrehozta az eszközt.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség érvényesítését
a program minden területén és 
tevékenységi körében támogatni kell. A 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdéseivel a 
program tevékenységei során rendszeres 
monitoring és értékelés keretében kell 
foglalkozni.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai 
Unió társadalmi változás és innováció 

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

programját (a továbbiakban: a program), 
amelynek célja, hogy hozzájáruljon az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt céljai 
és integrált iránymutatásai 
végrehajtásához, pénzügyi támogatást 
nyújtva az Európai Unió célkitűzéseinek 
megvalósításához a foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, a munkakörülmények javítása 
tekintetében, valamint a munka és 
magánélet egyensúlyának megfelelőbb 
biztosításának elősegítésére.

Or. en

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A foglalkoztatás és társadalmi befogadás 
előmozdítása a mikrofinanszírozás 
elérhetőségének és hozzáférhetőségének 
javításával a sérülékeny csoportok és a 
mikrovállalkozások számára, illetve a 

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

tekintettel a vállalkozási kedv nők körében 
történő erősítésére, illetve a finanszírozás 
hozzáférhetőségének javítása a szociális 
vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) A nők és férfiak közötti egyenlőség 
előmozdítása a nemek közötti egyenlőség 
minden területen és tevékenységi körben 
történő érvényesítésével, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
megakadályozása;

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, az 
oktatás, a szakképzési és ifjúságpolitika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika. The activities supported 
by the programme shall comply with 
Union and national law, including state aid 
rules.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
program tevékenységei összhangban 
vannak más uniós intézkedésekkel és 
kiegészítik azokat, különösen az Európai 
Szociális Alap (ESZA) keretében és olyan 
területeken, mint a társadalmi párbeszéd, a 
jogérvényesülés és az alapvető jogok, a 
nemek közötti egyenlőség, az oktatás, a 
szakképzési és ifjúságpolitika, a kutatás és 
innováció, a vállalkozás, az egészségügy, a 
bővítés és a külső kapcsolatok, valamint az 
általános gazdaságpolitika. The activities 
supported by the programme shall comply 
with Union and national law, including 
state aid rules.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság, és összetételének 
meghatározásánál a nemek egyensúlyára 
kell törekedni.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en


