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HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0234/2

Módosítás 2
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
6 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy minden 
felülvizsgálat során tartsa tiszteletben a 
2020. évi munkaprogramban foglalt 
kötelezettségvállalásokat, és időben 
terjesszen elő javaslatot a bérek 
átláthatóságára irányuló kötelező 
intézkedésekre, az áldozatok jogaira 
vonatkozó uniós stratégiára, a roma 
esélyegyenlőségi és befogadási stratégiák 
2020 utáni időszakra vonatkozó uniós 
keretére, az emberkereskedelem 
felszámolására irányuló új uniós 
stratégiára, valamint a külkapcsolatok 
keretében a nemek közötti egyenlőség és a 
nők társadalmi szerepvállalásának 
növelésére irányuló cselekvési tervre 
(2021–2025);

6. felhívja a Bizottságot, hogy minden 
felülvizsgálat során tartsa tiszteletben a 
2020. évi munkaprogramban foglalt 
kötelezettségvállalásokat, és terjesszen elő 
javaslatot a bérek átláthatóságára irányuló 
kötelező intézkedésekre, az áldozatok 
jogaira és az emberkereskedelem 
felszámolására vonatkozó új uniós 
stratégiára; sajnálatát fejezi a bérek 
átláthatóságát biztosító kötelező 
intézkedésekre irányuló javaslat 2020-ra 
tervezett benyújtásának elmaradása miatt;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/3

Módosítás 3
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az EU joga nem tiltja kifejezetten a 
személyek nemi identitása és nemi 
önkifejezése alapján történő 
megkülönböztetést; megjegyzi, hogy az 
LMBTIQ+ személyek továbbra is 
megkülönböztetést, zaklatást és a 
munkaerőpiacról való kirekesztést 
tapasztalnak; emlékeztet az LMBTI-
személyekkel kapcsolatos intézkedések 
listájának jövőjéről szóló, 2019. február 
14-i állásfoglalására37, valamint és az 
LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános 
megkülönböztetésről és gyűlöletbeszédről 
szóló, 2019. december 18-i 
állásfoglalására38; felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb fogadja el az 
LMBTIQ+ személyek esélyegyenlőségére 
vonatkozó stratégiai keretet az LMBTI 
személyekkel kapcsolatos cselekvési 
listájának nyomon követése céljából a 
2016–2019 közötti időszakra, és ebben 
szerepeltessen konkrét intézkedéseket a 
szexuális irányultságon, a nemi identitáson, 
a nemi önkifejezésen és a nemi 
jellemzőkön alapuló munkahelyi hátrányos 
megkülönböztetés kezelésére;

____________________

37 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0129.
38 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0101.

29. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az EU joga nem tiltja kifejezetten a 
személyek nemi identitása és nemi 
önkifejezése alapján történő 
megkülönböztetést; megjegyzi, hogy az 
LMBTIQ+ személyek továbbra is 
megkülönböztetést, zaklatást és a 
munkaerőpiacról való kirekesztést 
tapasztalnak; emlékeztet az LMBTI-
személyekkel kapcsolatos intézkedések 
listájának jövőjéről szóló, 2019. február 
14-i állásfoglalására37, valamint és az 
LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános 
megkülönböztetésről és gyűlöletbeszédről 
szóló, 2019. december 18-i 
állásfoglalására38; üdvözli minden idők 
első LMBTI-stratégiájának elfogadását, 
és felszólítja a Bizottságot, hogy kísérje 
nyomon az LMBTI személyekkel 
kapcsolatos, a 2016–2019 közötti időszakra 
vonatkozó cselekvési listát, konkrét 
intézkedéseket fogadva el a szexuális 
irányultságon, a nemi identitáson, a nemi 
önkifejezésen és a nemi jellemzőkön 
alapuló munkahelyi hátrányos 
megkülönböztetés kezelésére;

____________________

37 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0129.
38 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0101.
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13.1.2021 A9-0234/4

Módosítás 4
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. kéri ezzel összefüggésben a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki irányelvet 
a szexuális kizsákmányolás céljából 
folytatott emberkereskedelem elleni 
küzdelemről az EU-ban, mivel a szexuális 
kizsákmányolás céljából folytatott 
emberkereskedelem az 
emberkereskedelem legelterjedtebb 
formája;

törölve

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/5

Módosítás 5
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53. üdvözli, hogy a Bizottság 2020 
végéig kötelező intézkedéseket fog 
előterjeszteni a bérek átláthatósága 
tekintetében, ami hasznos eszköz lehet az 
ugyanabban az ágazatban tapasztalható 
különbségek és megkülönböztetés feltárása 
és a nemek közötti bérszakadék áthidalása 
szempontjából; hangsúlyozza e tekintetben 
a teljes körű együttműködés fontosságát és 
annak jelentőségét, hogy a nemzeti 
gyakorlatokkal és hagyományokkal 
összhangban valamennyi érdekelt felet 
bevonják a folyamatba; rámutat azonban 
arra, hogy különböző foglalkoztatási 
ágazatokban továbbra is foglalkozni kell a 
férfiak és a nők „egyenlő munkáért vagy 
egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 
díjazásának” kérdésével, felszámolva az 
egyenlő értékű munka esetében fizetett 
bérek különbségeit a nemi alapon 
szegregált munkaerőpiacon, ahol a főként 
nőket foglalkoztató egyes ágazatokban 
alacsonyabbak a bérszintek – például az 
ápolási, a gondozási, a kiskereskedelmi, az 
eladási és az oktatási ágazatban – mint a 
több férfit foglalkoztató feldolgozóiparban 
vagy műszaki szakmákban; határozottan 
ajánlja a nők és férfiak egyenlő értékű 
munkájáért járó egyenlő díjazás elvének 
beépítését, amely a következőképpen 
határozható meg: „A munkát egyenlő 
értékűnek kell tekinteni, ha két olyan 
munkavállalói csoport összehasonlítása 

53. üdvözli, hogy a Bizottság kötelező 
intézkedéseket fog előterjeszteni a bérek 
átláthatósága tekintetében, ami hasznos 
eszköz lehet az ugyanabban az ágazatban 
tapasztalható különbségek és 
megkülönböztetés feltárása és a nemek 
közötti bérszakadék áthidalása 
szempontjából; sajnálatát fejezi ki 
azonban e javaslat közzétételének 
késedelme miatt, és kéri a Bizottságot, 
hogy a lehető legrövidebb időn belül 
terjessze elő a javaslatot; hangsúlyozza e 
tekintetben a teljes körű együttműködés 
fontosságát és annak jelentőségét, hogy a 
nemzeti gyakorlatokkal és 
hagyományokkal összhangban valamennyi 
érdekelt felet bevonják a folyamatba; 
rámutat azonban arra, hogy különböző 
foglalkoztatási ágazatokban továbbra is 
foglalkozni kell a férfiak és a nők „egyenlő 
munkáért vagy egyenlő értékű munkáért 
járó egyenlő díjazásának” kérdésével, 
felszámolva az egyenlő értékű munka 
esetében fizetett bérek különbségeit a nemi 
alapon szegregált munkaerőpiacon, ahol a 
főként nőket foglalkoztató egyes 
ágazatokban alacsonyabbak a bérszintek – 
például az ápolási, a gondozási, a 
kiskereskedelmi, az eladási és az oktatási 
ágazatban – mint a több férfit foglalkoztató 
feldolgozóiparban vagy műszaki 
szakmákban; határozottan ajánlja a nők és 
férfiak egyenlő értékű munkájáért járó 
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alapján, amelyek nem önkényes módon 
jöttek létre, az elvégzett munka 
összehasonlítható, figyelembe véve olyan 
tényezőket, mint a munkafeltételek, a 
munkavállalókra ruházott felelősség 
mértéke, valamint a munkával kapcsolatos 
fizikai vagy szellemi követelmények”; 
rámutat, hogy e célból nemi szempontból 
semleges munkaértékelési eszközöket és 
osztályozási kritériumokat kell kidolgozni;

egyenlő díjazás elvének beépítését, amely a 
következőképpen határozható meg: „A 
munkát egyenlő értékűnek kell tekinteni, 
ha két olyan munkavállalói csoport 
összehasonlítása alapján, amelyek nem 
önkényes módon jöttek létre, az elvégzett 
munka összehasonlítható, figyelembe véve 
olyan tényezőket, mint a munkafeltételek, a 
munkavállalókra ruházott felelősség 
mértéke, valamint a munkával kapcsolatos 
fizikai vagy szellemi követelmények”; 
rámutat, hogy e célból nemi szempontból 
semleges munkaértékelési eszközöket és 
osztályozási kritériumokat kell kidolgozni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/6

Módosítás 6
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
97 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

97. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
járványra adott választ fel lehetne 
használni olyan további költségvetési 
források létrehozására, amelyeket a 
tagállamok az erőszak áldozatainak 
támogatására is igénybe vehetnek; 

97. hangsúlyozza, hogy a Covid19-
járványra adott választ fel kell használni 
olyan további költségvetési források 
létrehozására, amelyeket a tagállamok az 
erőszak áldozatainak támogatására is 
igénybe vehetnek; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/7

Módosítás 7
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
100 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

100. hangsúlyozza, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben növelni kell a 
nemek közötti egyenlőség és a nők 
jogainak előmozdítására irányuló uniós 
programok, különösen a helyreállítási 
eszközre (Next Generation EU) vonatkozó 
gazdaságélénkítési terv számára 
rendelkezésre álló forrásokat, és kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó felülvizsgált javaslat 
tartalmazzon a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére vonatkozó záradékot is; 
sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés 
végrehajtására irányuló erőfeszítéseit a 
költségvetési eljárás szerves részeként 
annak valamennyi szakaszában és minden 
költségvetési sorban, valamint hozzon létre 
független költségvetést célzott fellépések 
számára; hangsúlyozza, hogy minden új 
intézkedést, mechanizmust vagy stratégiát 
nemi szempontú hatásvizsgálatnak kell 
alávetni; felhívja ezzel összefüggésben a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
fektessenek be a gondozási ágazatba, és 
fogadjanak el egy európai gondozási 
megállapodást az európai zöld 
megállapodás kiegészítéseként;

100. hangsúlyozza, hogy keretben 
növelni kell a nemek közötti egyenlőség és 
a nők jogainak előmozdítására irányuló 
uniós programok számára rendelkezésre 
álló forrásokat; kéri a Bizottságot, hogy 
fokozza a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseit a költségvetési eljárás 
szerves részeként annak valamennyi 
szakaszában és minden költségvetési 
sorban, valamint hozzon létre független 
költségvetést célzott fellépések számára; 
hangsúlyozza, hogy minden új intézkedést, 
mechanizmust vagy stratégiát nemi 
szempontú hatásvizsgálatnak kell alávetni; 
felhívja ezzel összefüggésben a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy fektessenek be a 
gondozási ágazatba, és fogadjanak el egy 
európai gondozási megállapodást az 
európai zöld megállapodás 
kiegészítéseként; üdvözli, hogy a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése a 
többéves pénzügyi keretek történetében 
most először horizontális prioritás lesz, és 
a programok alapos, nemi szempontú 
hatásvizsgálata és nyomon követése kíséri 
majd;

Or. en
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13.1.2021 A9-0234/8

Módosítás 8
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
117 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

117. emlékeztet a roma integrációra 
vonatkozó nemzeti stratégiák megerősített, 
2020 utáni stratégiai keretének 
szükségességéről szóló, 2019. február 12-i 
állásfoglalására42, amely kimondja, hogy a 
legtöbb tagállamban nem történt javulás a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén, 
komoly aggodalmak vannak a lakhatást 
illetően, viszont csekély az előrelépés a 
szegénység terén, és erős nemi dimenzióra 
van szükség az EU keretén belül; 
aggodalmát fejezi ki a romákkal szemben a 
Covid19-világjárvány kapcsán kialakult 
gyűlöletbeszéd miatt, valamint a néhány 
tagállam által bevezetett további 
korlátozások miatt, amelyek célja roma 
közösségek karanténba helyezése, és attól 
tart, hogy ez negatív következményekkel 
jár a legkiszolgáltatottabb roma 
csoportokra, például lányokra, fiatal nőkre, 
idősebb nőkre valamint a fogyatékossággal 
élő vagy LMBTIQ+ személyekre; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb 
fogadja el a roma egyenlőségre és 
befogadásra vonatkozó uniós stratégiai 
keretet, elemezze a koronavírus roma 
közösségekre gyakorolt hatását, és 
fogadjon el intézkedéseket a velük 
szembeni visszaesések elkerülésére;

____________________

42 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0075.

117. emlékeztet a roma integrációra 
vonatkozó nemzeti stratégiák megerősített, 
2020 utáni stratégiai keretének 
szükségességéről szóló, 2019. február 12-i 
állásfoglalására42, amely kimondja, hogy a 
legtöbb tagállamban nem történt javulás a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén, 
komoly aggodalmak vannak a lakhatást 
illetően, viszont csekély az előrelépés a 
szegénység terén, és erős nemi dimenzióra 
van szükség az EU keretén belül; 
aggodalmát fejezi ki a romákkal szemben a 
Covid19-világjárvány kapcsán kialakult 
gyűlöletbeszéd miatt, valamint a néhány 
tagállam által bevezetett további 
korlátozások miatt, amelyek célja roma 
közösségek karanténba helyezése, és attól 
tart, hogy ez negatív következményekkel 
jár a legkiszolgáltatottabb roma 
csoportokra, például lányokra, fiatal nőkre, 
idősebb nőkre valamint a fogyatékossággal 
élő vagy LMBTIQ+ személyekre; üdvözli a 
roma egyenlőségre és befogadásra 
vonatkozó uniós stratégiai keret 
elfogadását, ami lehetővé teszi a 
koronavírus roma közösségekre gyakorolt 
hatásának elemzését és intézkedések 
elfogadását a velük szembeni visszaesések 
elkerülésére;

____________________

42 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0075.
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13.1.2021 A9-0234/9

Módosítás 9
Maria Noichl

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
122 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

122. felhívja a Bizottságot, hogy 
mielőbb fogadja el a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó jelenlegi 
cselekvési tervre (GAPII) épülő új, 
harmadik cselekvési tervet (GAPIII) annak 
érdekében, hogy a megvalósítása már 
2021-ben megkezdődhessen, ez az eszköz 
ugyanis a nemek közötti egyenlőség, 
valamint a nők és lányok 
szerepvállalásának a külkapcsolatokban 
történő előmozdítása szempontjából 
kulcsfontosságú; hangsúlyozza, hogy e 
dokumentumot közlemény formában kell 
kiadni, valamint egyértelmű, mérhető, és 
határidőket is tartalmazó sikermutatókat 
kell tartalmaznia, beleértve a különböző 
szereplők szerepeinek és felelősségi 
köreinek meghatározását is; kéri, hogy az 
új cselekvési terv őrizze meg minden új 
program esetében a 85 %-os célt a nemek 
közötti egyenlőséghez való hozzájárulás 
tekintetében, és tűzzön kiúj, 20 %-os célt 
azon programok esetében, amelyek fő célja 
a nemek közötti egyenlőség biztosítása; 
kéri, hogy az új Szomszédsági, Fejlesztési 
és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 
ezen irányvonalak mentén részesítse 
előnyben a nemek közötti egyenlőséget és 
a nők jogait a földrajzi és tematikus 
programokban; üdvözli, hogy a Bizottság 
szolgálatai és az Európai Külügyi Szolgálat 
intézményi kultúrája megváltozott annak 
érdekében, hogy hatékonyabban teljesítsék 

122. üdvözli az új, harmadik cselekvési 
tervet (GAPIII), ez az eszköz ugyanis a 
nemek közötti egyenlőség, valamint a nők 
és lányok szerepvállalásának a 
külkapcsolatokban történő előmozdítása 
szempontjából kulcsfontosságú; 
hangsúlyozza, hogy e dokumentumnak 
egyértelmű, mérhető, és határidőket is 
tartalmazó sikermutatókat kell 
tartalmaznia, beleértve a különböző 
szereplők szerepeinek és felelősségi 
köreinek meghatározását is; üdvözli, hogy 
az új cselekvési terv minden új program 
esetében megőrzi a 85%-os célt a nemek 
közötti egyenlőséghez való hozzájárulás 
tekintetében; sajnálja, hogy nem született 
meg az új, 20%-os cél azon programok 
esetében, amelyek fő célja a nemek közötti 
egyenlőség biztosítása; kéri, hogy az új 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz ezen irányvonalak 
mentén részesítse előnyben a nemek 
közötti egyenlőséget és a nők jogait a 
földrajzi és tematikus programokban; 
üdvözli, hogy a Bizottság szolgálatai és az 
Európai Külügyi Szolgálat intézményi 
kultúrája megváltozott annak érdekében, 
hogy hatékonyabban teljesítsék a nők 
jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalásokat;



AM\1222191HU.docx PE662.829v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

a nők jogaival és a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos uniós 
kötelezettségvállalásokat;

Or. en


