
PA\900413HU.doc PE487.962v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2011/0276(COD)

2.5.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

A vélemény előadója: Inês Cristina Zuber



PE487.962v01-00 2/17 PA\900413HU.doc

HU

PA_Legam



PA\900413HU.doc 3/17 PE487.962v01-00

HU

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Szerződés 8. és 10. cikkével 
összhangban a Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
prioritásoknak a KSK-alapok által 
finanszírozott megvalósítása 
hozzájáruljon a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításához, és tekintettel 
legyen a 2011–2020-as időszakra 
vonatkozó, nemek közötti egyenlőségről 
szóló európai paktumra. 
A férfiak és nők közötti egyenlőség elve 
tényleges megvalósításának magában kell 
foglalnia a nemek szerinti adatok és 
mutatók alkalmazását, a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló célkitűzéseket és 
kritériumokat, valamint a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szerveknek a 
megvalósítás különböző szakaszaiba való 
bevonását, különös tekintettel a 
tervezésre, a nyomon követésre és az 
értékelésre.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb 
kapcsolatának létrehozása biztosítja, hogy 
a KSK-alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, 
az olyan országok gazdasági 
problémáinak kezelésére, ahol ez a helyzet 
fennáll. Ezt a folyamatot fokozatosan kell 
véghez vinni, kezdve a partnerségi 
szerződések módosításával egészen a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok és a 
szociális és gazdasági nehézségek 
kezelésére irányuló tanácsi ajánlásokat 
támogató programok módosításáig. 
Amennyiben, a KSK-alapok fokozott 
felhasználása ellenére, egy tagállam nem 
tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 

törölve
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mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. pt

Indokolás

A gazdasági szempontból törékeny helyzetű országoknak szánt KSK-kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztése csak tovább súlyosbítaná a társadalmi és regionális 
kiegyensúlyozatlanságokat és egyenlőtlenségeket, ami különösen a nőket sújtaná.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Rögzíteni kell ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni. 
Az alapokból egy adott tagállamra jutó 
éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell 
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését.

(57) Rögzíteni kell az ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni. 
Az alapokból egy adott tagállamra jutó 
éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell 
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. A szegénység és az 
alultápláltság számos országban 
tapasztalható növekedésére tekintettel –
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ami a gazdasági válságidőszak 
következménye, és ami a nőket különösen 
veszélyezteti – az előző pénzügyi kerethez 
képest növelni kell az ESZA 
előirányzatait, hogy reagálni lehessen az 
élelmiszer-segélyezéssel kapcsolatos 
szükségletekre.

Or. pt

Indokolás

A szegénység és a nyomor Európai Unión belüli növekedésére tekintettel nem elég 
megváltoztatni az előirányzatok százalékos arányát, hanem gondoskodni kell az alapok 
rendelkezésére álló összegek növeléséről.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani. 
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.

Or. pt
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket, különösen a nőjogi 
szervezeteket.

Or. pt

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
a férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

(1) A tagállamok és a Bizottság biztosítják 
a férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során. A 
programoknak a férfiak és nők közötti 
megkülönböztetés felszámolására kell 
irányulniuk, különös tekintettel a családi 
és a munkahelyi környezetre. 

Or. pt

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság megteszik 
a megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 

(2) A tagállamok és a Bizottság a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során – különösen a kritériumok és a 
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faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

mutatók meghatározásakor, valamint a 
kedvezményezettek kiválasztásakor –
megteszik a megfelelő lépéseket a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás érdekében:

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás, valamint a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítása és a nemek közötti 
egyenlőség elvének érvényesítése 
érdekében:

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a nők jogainak védelme és a nemek 
közötti egyenlőség erősítése;

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem;

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység, illetve a társadalmi 
egyenlőtlenségek elleni küzdelem;

Or. pt

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségi szerződés az alábbiakat 
határozza meg:

A partnerségi szerződés az alábbiakat 
határozza meg:

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítását és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítését biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Lehetőség szerint az összes partnerségi 
szerződést nemek szerint le kell bontani.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve. 

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdításához és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítéséhez való hozzájárulásáról, 
amely összhangban van a közös stratégiai 
kerettel és a partnerségi szerződéssel. 
Minden program a KSK-alapok 
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz. Lehetőség szerint az 
összes adatot nemekre lebontva kell 
közölni.

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan célkitűzésekre összpontosít, 
amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek és 
a szegénység felszámolására irányulnak, 
és előmozdítják a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget.

Or. pt

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; 

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása, feltüntetve a 
nemek szerinti megoszlást;

Or. pt

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek 
elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
megvalósítása érdekében elért 
eredményeket. Ennek során figyelembe 
veszi a pénzügyi adatokat, a közös és 
programspecifikus – különösen a nemek 
szempontjára vonatkozó – mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek elérése 
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meghatározott mérföldköveket. terén tett előrelépéseket és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

Or. pt

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is. 

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – különösen a 
nemek szempontjával kapcsolatosakra,
beleértve az eredménymutatók változásait 
– és az eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is. 
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.

Or. pt

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2019-ben benyújtott éves (4) A 2019-ben benyújtott éves 
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végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott 
információk és értékelések mellett 
tartalmazza a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményekre 
vonatkozó adatokat és azok értékelését, 
valamint a program hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához.

végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott 
információk és értékelések mellett 
tartalmazza a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményekre 
vonatkozó adatokat és azok értékelését, 
valamint a program hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához, illetve a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdításához és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítéséhez.

Or. pt

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség előmozdításában 
és a nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítésében elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

Or. pt
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre.

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére készített, az 
elért eredményekről szóló éves jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést, különös tekintettel az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósítása, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítása és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítése vonatkozásában elért 
eredményekre.

Or. pt

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – a bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljai, illetve a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítése tekintetében, valamint –
adott esetben – a bruttó hazai termékhez 
(GDP-hez) és a munkanélküliséghez 
képest. 

Or. pt
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását. 
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.

Or. pt

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához, 
valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőséghez és a nemek közötti 
egyenlőség elvének érvényesítéséhez való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

Or. pt



PE487.962v01-00 16/17 PA\900413HU.doc

HU

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre és a válság idején még 
inkább veszélyeztetett nőkre, valamint az 
indikatív forráselosztás; 

Or. pt

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása, a kritériumok és mutatók 
meghatározása és a kedvezményezettek 
kiválasztása, és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
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hozzáférése biztosításának a 
követelményeit; 

Or. pt

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a prioritási tengely jelentősége az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, figyelemmel a konkrét 
kezelendő hiányosságokra;

(1) a prioritási tengely jelentősége az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség, illetve a nemek közötti 
egyenlőség elvének érvényesítése 
tekintetében, figyelemmel a konkrét 
kezelendő hiányosságokra;

Or. pt


