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RÖVID INDOKOLÁS

„Az Európa 2020 stratégia költségvetése” című dokumentumban a Bizottság meghatározta a 
finanszírozási rendszer – az európai finanszírozási eszközök számának csökkentése, valamint 
az alapvető jogok területén nyújtott valamennyi európai finanszírozás esetében alkalmazandó 
alapvető rendelkezéscsomag létrehozása révén történő – egyszerűsítésének alapvető 
célkitűzéseit. Az európai hozzáadott érték egyértelmű hangsúlyozása és a finanszírozási 
mechanizmusok ésszerűsítésének és egyszerűsítésének biztosítása érdekében a Bizottság 
javaslatot tett a „Jogok és polgárság” program létrehozására, amely a következő három 
jelenlegi program helyébe lép:

– az „Alapvető jogok és uniós polgárság” program,

– a Daphne III program, valamint

– a foglalkoztatási és szociális biztonsági program (PROGRESS) „Megkülönböztetés elleni 
küzdelem és sokféleség” és „Nemek közötti egyenlőség” szakasza.

A „Jogok és polgárság” programnak az európai polgárságból eredő jogokat, a 
megkülönböztetésmentesség és a nemek közötti egyenlőség elvét, a személyes adatok 
védelméhez való jogot, a gyermekek jogait, valamint az uniós fogyasztóvédelmi 
jogszabályokból és a belső piaci vállalkozás szabadságából származó jogokat kell támogatnia.

Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a nemek közötti egyenlőség dimenziója ne tűnjön el 
az általános célkitűzéseket követő programokból, és ne korlátozódjon csupán a nemek közötti 
egyenlőség általános fogalmának használatára.

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos problémák nem kellő figyelembevétele azt 
eredményezheti, hogy lanyhul a nők jogaira, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőségre 
fordított figyelem.

Ezért fontos, hogy az egyenlőség dimenzióját már a rendelet címében is megemlítsük.

Másrészről elengedhetetlen, hogy a Daphne program célkitűzései, köztük a nőkkel szemben 
elkövetett erőszak elleni harc, megmaradjanak a rendelet céljai között. 

A lehető legnagyobb figyelemmel kell megvizsgálni a különböző érdekeltségi területeken a 
rugalmas finanszírozás bevezetésére vonatkozó elgondolást. A „Jogok és polgárság” program 
konkrét projektjeire szánt költségvetési előirányzatokkal kapcsolatos információk hiányában 
nehéz megállapítani, kik lesznek annak kedvezményezettjei, és mik lesznek a program hatásai 
a nemek közötti egyenlőség dimenziójára.

A rendelkezéseknek közvetlen, megvalósítható és ellenőrizhető célkitűzéseket kellene 
tartalmazniuk a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában, kihasználva a rendelkezésre álló 
külön költségvetési keretet, fenntartva az előző időszakra vonatkozó finanszírozási szintet.  

Másrészről a finanszírozás következményeinek pontos és hatékony felmérése érdekében 
gondoskodni kell a költségvetés végrehajtása által a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatás nyomon követéséről és értékeléséről.
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Elengedhetetlen a nemek közötti egyenlőség számára elkülönített összegek valamennyi 
módosításának nyomon követése és láthatóvá tétele.

Ugyanilyen fontos  arra is ügyelni, hogy a kedvezményezetteket, az állami hatóságokat és a 
nem kormányzati szerveket továbbra is teljes körűen tájékoztassák a finanszírozási 
lehetőségekről és a különböző programokhoz való hozzáférés feltételeiről.

Végezetül annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani a nőkkel szembeni erőszak 
problémájának valós nagyságrendjét és meg lehessen találni a megfelelő megoldásokat, 
alapvető fontosságú az Unióban a nőkkel szemben elkövetett erőszak különböző formáira 
vonatkozó, összehasonlítható adatok rendszeres gyűjtése, még akkor is, ha ez rendkívül 
nehéz, hiszen félelemből vagy szégyenből a nők és a férfiak nem igazán hajlandóak 
beszámolni személyes tapasztalataikról az illetékes személyeknek.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a 2014–2020-as időszakra a Jogok és 
polgárság program létrehozásáról

a 2014–2020-as időszakra a Jogok, 
egyenlőség és polgárság program 
létrehozásáról

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. fr
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetés tilalma, valamint a 
nemek közötti egyenlőség. A 
megkülönböztetés valamennyi formájának 
leküzdése már létező célkitűzés, amelynek 
megvalósítása a finanszírozás elosztását is 
magába foglaló összehangolt fellépést 
igényel.

(5) A tagállamok számára közös értékeket 
jelent nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló
megkülönböztetésnek az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 21. cikkében lefektetett
tilalma, valamint a nemek közötti 
egyenlőség. A megkülönböztetés 
valamennyi formájának leküzdése már 
létező célkitűzés, amelynek megvalósítása 
a finanszírozás elosztását is magába foglaló 
összehangolt fellépést igényel.

Or. fr

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikke alapján a 
programnak valamennyi tevékenységében 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
kapcsolódó tevékenységek miként közelítik 
meg a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését.

(6) Az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikkének, valamint 3. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően a nemek 
közötti egyenlőség az Unió közös 
célkitűzése és közös értéke. A nemek 
közötti egyenlőséget ezenkívül az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 23. cikke is 
szentesíti. A Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 8. és 10. cikke alapján a 
programnak valamennyi tevékenységében 
támogatnia kell a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
érvényesítését. Rendszeres nyomon 
követés és értékelés keretében kell 
megállapítani, hogy a programhoz 
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kapcsolódó tevékenységek miként közelítik 
meg a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését. Az 
Uniónak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítását olyan kettős megközelítés 
révén kell biztosítania, mely egyrészt a 
nemi dimenzió valamennyi 
szakpolitikában történő 
figyelembevételéből, másrészt pedig 
költségvetési előirányzatokból és konkrét 
intézkedések meghozatalából áll.

Or. fr

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „A Daphne programról: eredmények 
és kilátások” című 2012. február 2-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
sajnálattal vette tudomásul, hogy a 
rendelet 4. cikke („konkrét célkitűzések”) 
nem tesz kifejezetten említést a 
gyermekekkel, tizenévesekkel és nőkkel 
szembeni erőszak elleni fellépésről, 
valamint hangsúlyozza, hogy a Daphne 
program célkitűzéseinek – köztük a 
nőkkel szemben elkövetett erőszak elleni 
harcnak – meg kell maradniuk az új, 
2014–2020-ra szóló „Jogok, egyenlőség és 
polgárság” program céljai között, továbbá 
kitart amellett, hogy a finanszírozást az 
előző programhoz hasonló szinten kell 
tartani, és hogy a sikerekre, az 
eredményességre és a népszerűségre való 
tekintettel láthatóságát meg kell erősíteni.
__________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nőkkel szembeni erőszak bármely 
formája az alapvető jogok megsértését és 
az egészség súlyos veszélyeztetését jelenti.
Ez a fajta erőszak az Unió egész területén 
jellemző, és kezeléséhez összehangolt 
lépésekre van szükség. A nőkkel szembeni 
erőszak leküzdése érdekében tett 
intézkedések hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához.

(7) A nőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal és 
egyéb veszélyeztetett csoportokkal
szembeni erőszak bármely formája az 
alapvető jogok valódi megsértését jelenti,
és súlyosan veszélyezteti az áldozatok testi 
és lelki egészségét. Az erőszak a férfiak és 
a nők közötti tartós egyenlőtlenségben 
gyökerezik, és a társadalmunkban 
tapasztalható, a férfiak és nők közötti 
egyenlőtlen hatalomelosztásból eredő 
strukturális jelenség. Ez a fajta erőszak az 
Unió egész területén jellemző, és 
kezeléséhez összehangolt, a korábbi 
Daphne programok módszerein és 
eredményein alapuló lépésekre van 
szükség. A nőkkel szembeni erőszak 
leküzdése érdekében tett intézkedések 
hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához.

Or. fr

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az Európa 2020 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
uniós polgárság előmozdítása 

(10) Az Európa 2020 programról szóló 
bizottsági közlemény meghatározza az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiáját. A személyek 
jogainak Unión belüli támogatása és 
előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása, a megkülönböztetés és az 
egyenlőtlenségek leküzdése, valamint az 
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hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

uniós polgárság előmozdítása 
hozzájárulnak az Európa 2020 stratégián 
belüli konkrét célkitűzések és kiemelt 
kezdeményezések támogatásához.

Or. fr

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak érdekében, hogy meg 
lehessen állapítani az erőszak 
problémájának valós nagyságrendjét és 
meg lehessen találni a megfelelő 
megoldásokat, alapvető fontosságú az 
Unióban a nőkkel, gyermekekkel, 
fiatalokkal és egyéb veszélyeztetett 
csoportokkal szemben elkövetett erőszak 
különböző formáira vonatkozó, 
összehasonlítható adatok rendszeres 
gyűjtése.

Or. fr

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A nők jogait és a nemek közötti 
egyenlőséget védelmező projektek –
köztük a gyermekekkel, fiatalokkal és 
nőkkel szembeni erőszak elleni harc 
keretében folytatott fellépések – sikeres 
lebonyolítása érdekében elegendő és 
megfelelő finanszírozást kell biztosítani a 
rendelet minden egyes célkitűzése 
számára. A célkitűzések és a folyamatban 
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lévő fellépések számára a folyamatosság 
biztosítása érdekében a pénzeszközöket 
évente kell kiegyensúlyozott módon 
elosztani.

Or. fr

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
leküzdésének támogatása, ideértve a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a 
fogyatékkal élők és idősek jogainak
támogatását is;

b) a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
tilalma elvének, valamint a fogyatékkal 
élők és idősek jogainak hatékony 
végrehajtása;

Or. fr

Lásd a 10. és 11. módosításokat, melyek konkrét célkitűzéseket határoznak meg a nemek 
közötti egyenlőség és a gyermekekkel, fiatalokkal, nőkkel és egyéb veszélyeztetett csoportokkal 
szembeni erőszak elleni harc tekintetében. 

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a nemi dimenzió 
beépítésének támogatása;

Or. fr
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a nőkkel, gyermekekkel, fiatalokkal és 
egyéb veszélyeztetett csoportokkal 
szembeni erőszak megelőzése, valamint 
segítségnyújtás és védelem biztosítása az 
ilyen erőszak áldozatai és a veszélyeztetett 
csoportok számára; 

Or. fr

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) segítségnyújtás és támogatás az 
erőszak megelőzése és az erőszak elleni 
küzdelem terén tevékenykedő nem 
kormányzati és egyéb szervezetek 
számára;

Or. fr

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) analitikai tevékenységek, így például 
adatok és statisztikák gyűjtése; közös 
módszerek, és adott esetben mutatók vagy 
referenciaértékek kidolgozása;
tanulmányok, kutatások, elemzések és 
felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 

a) analitikai tevékenységek, így például
összehasonlítható adatok és statisztikák 
gyűjtése, többek között a nőkkel, 
gyermekekkel, fiatalokkal és egyéb 
veszélyeztetett csoportokkal szemben 
elkövetett erőszak különböző fajtáira 
vonatkozóan; közös módszerek, és adott 
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jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzétételük; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

esetben mutatók vagy referenciaértékek 
kidolgozása; tanulmányok, kutatások, 
elemzések és felmérések; értékelések és 
hatásvizsgálatok; iránymutatások, 
jelentések és oktatási anyagok tervezetének 
kidolgozása és közzétételük; az uniós 
jogszabályok átültetésének és 
alkalmazásának, valamint az uniós 
politikák végrehajtásának nyomon 
követése és értékelése; műhelyek, 
szemináriumok, szakértői találkozók, 
konferenciák;

Or. fr

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása;

b) képzési tevékenységek, például 
munkavállalói csereprogramok, műhelyek, 
szemináriumok, oktatók képzése, internetes 
vagy egyéb képzési modulok kidolgozása; 
e tevékenységeknek adott esetben ki kell 
terjedniük a nemi szempontokra is;

Or. fr

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a helyes 
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 

c) egymástól való tanulási, 
együttműködési, tudatosító és terjesztési 
tevékenységek, így például a helyes 
gyakorlatok, újító megközelítések és 
tapasztalatok meghatározása és cseréje, 
kölcsönös felülvizsgálat és egymástól való 



PE491.197v01-00 12/14 PA\904814HU.doc

HU

tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése;
figyelemfelkeltő és tájékoztató 
kampányok, médiakampányok és 
események szervezése, beleértve az 
Európai Unió politikai prioritásainak 
intézményi kommunikációját is;
információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése, és 
karbantartása;

tanulás szervezése; konferenciák és 
szemináriumok szervezése; meghatározott 
közönséget célzó figyelemfelkeltő és 
tájékoztató kampányok, médiakampányok 
és események szervezése, beleértve az
erőszak megelőzése és az erőszak elleni 
harc terén folytatott kampányokat, 
valamint az Európai Unió politikai
prioritásainak intézményi kommunikációját 
is; információs anyagok összeállítása és 
közzététele az információk és a 
programeredmények terjesztése érdekében;
információs és kommunikációs 
technológiákat alkalmazó rendszerek és 
eszközök fejlesztése, működtetése, és 
karbantartása;

Or. fr

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; európai szintű 
megfigyelőállomások finanszírozása.

d) a főbb szereplők, így például a 
tagállamok támogatása az uniós jog és 
politikák végrehajtása során; azon 
kulcsfontosságú európai szintű hálózatok 
támogatása, amelyek tevékenységei a 
program célkitűzéseinek végrehajtásához 
kapcsolódnak; a program célkitűzéseinek 
elérését célzó nem kormányzati vagy 
egyéb szervezetek tevékenységeinek 
támogatása; szakértői testületek és 
szervezetek, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti európai szintű 
hálózatépítés; szakértői hálózatok 
finanszírozása; az erőszak megelőzése és 
az erőszak elleni harc keretében az 
áldozatokra és a veszélyeztetett 
csoportokra irányuló segítségnyújtási 
programok kidolgozása és megvalósítása;
európai szintű megfigyelőállomások 
finanszírozása.
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Or. fr

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Elegendő és megfelelő pénzügyi 
támogatást kell biztosítani a rendelet 
minden egyes célkitűzése számára, 
figyelembe véve a 13. cikkben említett 
korábbi, 2007–2013-as időszakra szóló 
programok keretében biztosított 
finanszírozás szintjét. A Bizottságnak az 
éves munkaprogramokban a pénzeszközök 
említett területekre történő elosztása során 
tekintetbe kell vennie az Unió prioritásait, 
valamint azt, hogy a 4. cikk (1) 
bekezdésében szereplő valamennyi terület 
számára fenn kell tartani a kellő 
finanszírozási szintet.

Or. fr

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon 
követi a programot, hogy figyelemmel 
kísérje az annak keretében, az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedési 
területeken végzett fellépések 
végrehajtását, valamint a 4. cikkben 
említett konkrét célkitűzések 
megvalósítását. A nyomon követéssel azt is 
fel kell mérni, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség kérdését 
hogyan válaszolták meg az integrált 

(1) A Bizottság rendszeresen nyomon 
követi a programot, hogy figyelemmel 
kísérje az annak keretében, az 5. cikk (1) 
bekezdésében említett intézkedési 
területeken végzett fellépések 
végrehajtását, valamint a 4. cikkben 
említett konkrét célkitűzések 
megvalósítását. A nyomon követéssel azt is 
fel kell mérni, hogy a nemek közötti 
egyenlőség, az erőszak elleni harc és az 
erőszak megelőzése, valamint a 
megkülönböztetésmentesség elleni harc
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program tevékenységei során. Ahol ennek 
van jelentősége, a mutatókat nem, kor és 
fogyatékosság szerint is le kell bontani. 

kérdését hogyan válaszolták meg az 
integrált program tevékenységei során. A
mutatókat nem, kor és fogyatékosság 
szerint is le kell bontani

Or. fr


