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Állásfoglalási indítvány

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 1
(10a) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a Bizottság közleményére, amelynek címe : 'A lisszaboni stratégia 
szociális dimenziójának megszilárdítása: A nyitott koordináció korszerűsítése a 
szociális védelem területén’ (COM(2003)0261),

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 2
(13 a) bevezető hivatkozás (új)

- tekintettel a nyílt koordinációs  módszer alkalmazásáról szóló 2003. június 5-i 
állásfoglalására,

Or. de
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Amendment by Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 3
A preambulumbekezdés

A. mivel az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésén az Európai Unió átfogó 
stratégiát fogalmazott meg, melynek célja a hosszú távú gazdasági növekedés, a teljes 
foglalkoztatás, a társadalmi kohézió és a fenntartható növekedés biztosítása egy 
tudásalapú, a szakértelemre és az innovációra épülő társadalomban, és mivel öt évvel 
később a stratégia céljait távolról sem sikerült teljesíteni,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka
Módosítás: 4
Ca preambulumbekezdés (új)

Ca. mivel, bizonyos feltételek mellett, a társadalmi integráció közvetlenül és hatásosan 
hozzájárulhat a gazdasági fejlődéshez, 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 5
D preambulumbekezdés

D. mivel a társadalmi integráció szorosan kapcsolódik a szociális kohézióhoz, mely az 
Európai Unió alapértéke és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem egyik eszköze, 
mely küzdelem a makroökonómiai és monetáris politikák megújítását, és különösen 
a Stabilitási Paktum, egy, a fejlesztésről és a társadalmi fejlődésről szóló, valódi 
paktummal történő helyettesítését jelenti,

Or. <Original>{PT}pt</Original>

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 6
D preambulumbekezdés

D. mivel a társadalmi integráció szorosan kapcsolódik a szociális kohézióhoz, mely az 
Európai Unió alapértéke és a társadalmi kirekesztés és a diszkrimináció elleni 
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küzdelem egyik eszköze, mely küzdelem az emberi erőforrások elvesztegetése és a 
demográfia változások komoly következményei elleni harcot jelenti,

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 7
E preambulumbekezdés

E. Mivel a szociális védelem modernizálása nem csak a pénzügyi fenntarthatóság 
biztosításáról kell szóljon, hanem azon kockázatok közös vállalásáról, amelyekkel az 
egyének nem képesek egyedül megbirkózni,

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 8
E preambulumbekezdés

E. mivel a szociális védelem modernizálása elsődlegesen nem a költségek csökkentéséről 
szól, hanem azon kockázatok közös vállalásáról, amelyekkel az egyének nem képesek 
egyedül megbirkózni, valamint - fenntarthatóságuk érdekében - a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás ösztönzéséről, 

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 9
E preambulumbekezdés

E. mivel a szociális védelem modernizálása elsődlegesen nem a költségek csökkentéséről 
szól, hanem azon kockázatok közös vállalásáról, amelyekkel az egyének nem képesek 
egyedül megbirkózni, hatékony, egyetemes, állami támogatású társadalombiztosítási 
politika biztosításával,

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 10
Ea preambulumbekezdés (új)

Ea. Ezért ismételten hangsúlyozza, hogy az egyetemességen, egyenlőségen és 
szolidaritáson alapuló szociális védelem az európai társadalmi modell alapvető 
alkotóelemét képezi,

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 11
(1) bekezdés

1. Üdvözli a fent említett közös jelentést, mely az EU-25-ök szintjén első ízben terjed ki 
a szociális védelem és a társadalmi integráció kérdéseire egyaránt, és amely vizsgálja 
a tagállamok előrehaladását az Európai Tanács lisszaboni ülésén megállapított célok 
elérésében; megjegyzi, hogy a jelentés célja, hogy kulcsfontosságú lépéseket tegyen a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a szegénység 2010-ig történő felszámolása 
terén, (törlés) valamint hogy segítse a tagállamokat szociális védelmi rendszereik 
megreformálásában annak érdekében, hogy biztosítsák azok megfelelőségét és 
jövőbeli fenntarthatóságát;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 12
(1) bekezdés

1. Üdvözli a fent említett közös jelentést, mely az EU-25-ök szintjén első ízben terjed ki 
a szociális védelem és a társadalmi integráció kérdéseire egyaránt, és amely vizsgálja 
a tagállamok előrehaladását az Európai Tanács lisszaboni ülésén megállapított célok 
elérésében; megjegyzi, hogy a jelentés célja, hogy kulcsfontosságú lépéseket tegyen a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem és a szegénység 2010-ig történő felszámolása 
terén, valamint hogy segítse a tagállamokat szociális védelmi rendszereik 
megreformálásában annak érdekében, hogy lehetővé tegyék számukra magas 
színvonalú szolgáltatások biztosítását és biztosítsák azok megfelelőségét és jövőbeli 
fenntarthatóságát;
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 13
(2) bekezdés

2. Megjegyzi, hogy a közös jelentés szerint a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem és a keresetek fenntartására irányuló intézkedések továbbra is az 
Unió és a tagállamok egyik legnagyobb kihívása, ugyanis a jövedelmekre vonatkozó 
statisztikai adatok alapján a szegénység és a társadalmi kirekesztés uniószerte továbbra 
is jelentős mértékű, és 2002-ben az EU-ban több mint 68 millió ember, a népesség 
15%-a élt a szegénység fenyegetettségében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 14
(3) bekezdés

3. Megjegyzi, hogy az EU munkaerőpiacain az elmúlt évtizedben végbement fontos 
szerkezeti előrelépések ellenére a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci részvétel szintje 
az EU-ban továbbra is elégtelen, a munkanélküliség számos tagállamban továbbra is 
magas, különösen bizonyos csoportokban, például a fiatalok, az idősek, a nők és a 
hátrányos helyzetű munkavállalók között; megjegyzi, hogy a munkaerőpiacról való 
kirekesztődés helyi és regionális dimenziója továbbra is fennáll, amely azt bizonyítja, 
hogy a munkanélküliség leküzdése, vagy a szükséges „megfelelő jogokat biztosító 
munkahelyek” megteremtése nem jöhet létre a munkaerő nagyobb flexibilitása 
révén,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 15
(3) bekezdés

3. Megjegyzi, hogy az EU munkaerőpiacain az elmúlt évtizedben végbement fontos 
szerkezeti előrelépések ellenére a foglalkoztatás és a munkaerőpiaci részvétel szintje 
az EU-ban továbbra is elégtelen, a munkanélküliség számos tagállamban továbbra is 
magas, különösen bizonyos csoportokban, például a fiatalok, az idősek, a nők és a 
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hátrányos helyzetű munkavállalók között; megjegyzi továbbá, hogy a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés nemzeti, ugyanakkor helyi és regionális 
dimenziója továbbra is fennáll;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 16
(4) bekezdés

4. Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a gazdaság jelenlegi lassulása, a keresetek
ebből eredő eróziója a növekvő munkanélküliség és a munkalehetőségek számának 
csökkenése egyre több embert szolgáltat ki az elszegényedés és a kirekesztődés 
veszélyének, és rontja a már érintettek helyzetét; a hosszú távú munkanélküliségtől és 
inaktivitástól sújtott tagállamokban ez különösen így van;

Or. el

Ta

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 17
(4) bekezdés, a) pont (új)

4a. Felhívja a figyelmet a jóval a szegénységi küszöb alatti nyugdíjban részesülő 
nyugdíjazott munkavállalók helyzetére;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 18
(4) bekezdés b pont (új)

4b. Tart tőle, hogy a tagállamok által elindított nyugdíjreformok a szegénységben elő 
nyugdíjasok számának növekedéséhez fognak vezetni, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy szervezzenek tanulmányokat ezen reformok várható, az EU-n 
belüli szegénység- és bizonytalanság súlyosbító hatásainak felmérésére;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 19
(4) bekezdés c pont (új)

4c. Különösen felhívja a figyelmet a kézművesek, mezőgazdasági termelők, kereskedők 
és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató munkavállalók feleségeinek 
helyzetére, akik, miután egész életükben fizetett munkavállalói státusz nélkül 
dolgoztak, életük végén megfelelő gondoskodás hiányában szenvednek;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 20
(5) bekezdés

5. Úgy véli e tekintetben, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni 
erőfeszítéseket folytatni kell, és ki kell terjeszteni a szegénység és a kirekesztődés által 
leginkább fenyegetett emberek, például az alkalmilag foglalkoztatott munkavállalók, 
a munkanélküliek, a gyermekeiket egyedül nevelők (általában nők), az egyedül élő 
idősek, a nők, a több személyt eltartó családok, a hátrányos helyzetű gyermekek, az 
etnikai kisebbségek, a betegek és fogyatékkal élők, a hajléktalanok, az 
emberkereskedelem, valamint a drog- és alkoholfüggőség áldozatai helyzetének 
javítása érdekében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 21
(5) bekezdés

5. Úgy véli e tekintetben, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni 
erőfeszítéseket folytatni kell és ki kell terjeszteni a szegénység és a kirekesztődés által 
leginkább fenyegetett emberek, például a munkanélküliek, a gyermekeiket egyedül 
nevelők (általában nők), az egyedül élő idősek, a nők, a több személyt eltartó 
családok, a hátrányos helyzetű gyermekek, a saját ellátásukat biztosító, fiatal 
földművelők, az etnikai kisebbségek, a roma közösségek, a betegek és fogyatékkal 
élők, a hajléktalanok, az emberkereskedelem, valamint a drog- és alkoholfüggőség 
áldozatai helyzetének javítása érdekében;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 22
(6) bekezdés

6. Úgy véli, hogy döntő fontosságú a hátrányos helyzetűek, közte a fogyatékkal élők, az 
etnikai kisebbségek és a bevándorlók, valamint a szakképzetlen munkavállalók, a 
munkaerőpiacra való belépéssel és az ottmaradással kapcsolatos nehézségeinek 
megértése; felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a hátrányos helyzetűek 
integrációját a társadalmi kirekesztődés megakadályozása és az ellene való küzdelem, 
valamint a munkaerőpiaci részvétel növelése, méltányosabb keresetpolitika 
biztosítása, különösen a kevésbé jómódú háztartások érdekében, és a szociális 
védelmi rendszerek fenntarthatóságának biztosítása érdekében; rámutat e tekintetben 
az állami kiadások áttekintésének és különös hangsúllyal a társadalmi kirekesztés 
elleni programok támogatásának, azok újbóli elosztásának szükségességére;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 23
(6) bekezdés

6. Úgy véli, hogy döntő fontosságú a hátrányos helyzetűek, közte a fogyatékkal élők, az 
etnikai kisebbségek és a bevándorlók a munkaerőpiacra való belépéssel és az 
ottmaradással kapcsolatos nehézségeinek megértése; felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a hátrányos helyzetűek integrációját a társadalmi kirekesztődés 
megakadályozása és az ellene való küzdelem, valamint az oktatás elősegítése, a 
munkahelyteremtés ösztönzése és a szociális védelmi rendszerek fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében; rámutat e tekintetben az összevethető adatok javításának 
szükségességére;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marianne Mikko

Módosítás: 24
(7) bekezdés

7. Kiemeli, hogy az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok felszámolása és a 
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munkaerő  képzettségének javítása,  korcsoportokra való tekintet nélkül az összes 
korcsoport vonatkozásában kulcsfontosságú eszközt jelentenek a foglalkoztatás 
növelésére; az említett egyenlőtlenségek felszámolása különösen fontos a 
foglalkoztatással, a munka minőségével és a társadalmi integrációval kapcsolatos 
lisszaboni (törlés) célok elérése érdekében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 25
(7) bekezdés

7. Kiemeli, hogy az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok felszámolása és 
az emberi tőke minőségének a képesítések tekintetében történő javítása az összes 
korcsoporthoz tartozó férfi és nő vonatkozásában kulcsfontosságú eszközt jelentenek a 
munkanélküliség megelőzésére és a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségeinek 
javítására; az említett egyenlőtlenségek felszámolása különösen fontos lenne a 
foglalkoztatással, a munka minőségével és a társadalmi integrációval kapcsolatos 
lisszaboni célok elérése érdekében;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 26
(7) bekezdés

7. Kiemeli, hogy az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok felszámolása, és 
az emberi tőke minőségének a képesítések tekintetében történő javítása az összes 
korcsoport vonatkozásában kulcsfontosságú eszközt jelentenek a munkanélküliség 
elleni harcban és a munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségeinek javítására; az 
említett egyenlőtlenségek felszámolása különösen fontos lenne a foglalkoztatással, a 
munka minőségével és a társadalmi integrációval kapcsolatos lisszaboni célok elérése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 27
(7) bekezdés

7. Kiemeli, hogy az oktatásban és a képzésben tapasztalható hátrányok felszámolása és 
az emberi tőke minőségének a képesítések tekintetében történő javítása az összes 
korcsoport, valamint etnikai és nemzeti kisebbség vonatkozásában kulcsfontosságú 
eszközt jelentenek a munkanélküliség megelőzésére illetve  a munkanélküliek 
elhelyezkedési lehetőségeinek javítására; az említett egyenlőtlenségek felszámolása 
különösen fontos lenne a foglalkoztatással, a munka minőségével és a társadalmi 
integrációval kapcsolatos lisszaboni célok elérése érdekében;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 28
(7) bekezdés a pont (új)

7a. Hangsúlyozza e tekintetben, hogy a roma kisebbség esetében szükséges, hogy ezen 
kisebbség minden tagjának megadjanak minden motivációt annak érdekében, hogy 
érdekeltté váljanak gyermekeik továbbképzésében, pozitív tulajdonságaik és 
képességeik fejlesztésében és ezen kvalitások és képességek a szélesebb nyilvánosság 
előtt történő érvényesítésében; úgy véli, hogy a sikeres romák példái bebizonyítják, 
hogy egy bizonyos etnikai csoporthoz való tartozás egy demokratikus társadalomban 
nem jelent hátrányt; 

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 29
(8) bekezdés

8. Felhívja a tagállamokat, hogy cseréljék ki egymással tapasztalataikat az oktatásból 
való korai lemorzsolódás megakadályozása, az oktatás szintjének javítása, az iskolából 
a munkahelyekre történő átmenet segítése, a hátrányos helyzetű csoportoknak az 
oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésének javítása érdekében, beleértve a 
képzetlenebb és idősebb munkavállalókat, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz 
való általános hozzáférés megalapozására; kiemeli, hogy ezeknek a stratégiáknak az 
összes érintett félre ki kell terjedniük, beleértve a szociális partnereket, a civil 
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társadalmat és az oktatásszervezőket is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 30
(8) bekezdés

8. Felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki integrált stratégiákat az oktatásból való 
korai lemorzsolódás megakadályozása, az oktatás szintjének javítása, különösen a 
nyelvek és az új technológiák területén, az iskolából a munkahelyekre történő 
átmenet segítése, a hátrányos helyzetű csoportoknak az oktatáshoz és képzéshez való 
hozzáférésének javítása érdekében, beleértve a képzetlenebb és idősebb 
munkavállalókat, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz való általános hozzáférés 
megalapozására; kiemeli, hogy ezeknek a stratégiáknak az összes érintett félre ki kell 
terjedniük, beleértve a szociális partnereket, a civil társadalmat és az 
oktatásszervezőket is;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 31
(8) bekezdés

8. Felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki integrált stratégiákat az oktatásból való 
korai lemorzsolódás megakadályozása, az oktatás szintjének javítása, az iskolából a 
munkahelyekre történő átmenet segítése, a hivatalos jóléti programok a leginkább 
rászorulók részére történő kiterjesztése, a hátrányos helyzetű csoportoknak az 
oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésének javítása érdekében, (törlés) beleértve a 
képzetlenebb és idősebb munkavállalókat, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz 
való általános hozzáférés megalapozására; kiemeli, hogy ezeknek a stratégiáknak az 
összes érintett félre ki kell terjedniük, beleértve a szociális partnereket, a civil 
társadalmat és az oktatásszervezőket is;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 32
(8) bekezdés

8. Felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki integrált stratégiákat az oktatásból való 
korai lemorzsolódás megakadályozása, az oktatás szintjének javítása, az iskolából a 
munkahelyekre történő átmenet segítése, a hátrányos helyzetű csoportoknak az 
oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésének javítása érdekében, beleértve a 
képzetlenebb és idősebb munkavállalókat, valamint az élethosszig tartó tanuláshoz 
való általános hozzáférés megalapozására; kiemeli, hogy ezeknek a stratégiáknak az 
összes érintett félre ki kell terjedniük, beleértve a szociális partnereket, a civil 
társadalmat és az oktatásszervezőket is; kulcsszerepet szánva az államnak a magas 
színvonalú közoktatás biztosítása terén;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 33
(8) bekezdés, a) pont (új)

8a. Úgy véli e tekintetben, hogy a képzett munkaerő által a munkaadó számára jelentett 
előnyök miatt magától értetődő, hogy a munkaadóknak nagyobb részt kell vállalniuk 
az egész életen át tartó tanulás folyamatában;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 34
(8) bekezdés b pont (új)

8b. Ugyanakkor rámutat, hogy számos esetben sem az oktatás megfelelő szintje, sem az 
újbóli átképzések nem garantálják az elhelyezkedést; ezért hangsúlyozza, a nem 
anyagi célokat szolgáló közhasznú munka nagyobb mértékű kihasználásának 
szükségességét;

Or. cs
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Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 35
(9) bekezdés

9. Kiemeli, hogy ellentmondásos módon tizenhét tagállamból tizennégyben1 nőtt a 
gyermekszegénység a 90-es évek során, amikoris jelentős gazdagodás volt 
tapasztalható; felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekszegénység legmakacsabbul a 
csonka családok, a három vagy több gyermeket eltartó nagycsaládok, a bevándorlók, 
az etnikai kisebbségek, a munkanélküliek és nem megfelelően foglalkoztatott szülők 
esetében áll fenn; rámutat, hogy az EU-nak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítania a szegénység generációk közötti átadása megakadályozására és 
megszüntetésére, és ezt megfelelő pénzügyi erőforrásokkal kell támogatni; 
hangsúlyozza, hogy a mutatószámokat a gyermekek szempontjából kell vizsgálni;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 36
(9) bekezdés

9. Kiemeli, hogy tizenhét tagállamból tizennégyben2 nőtt a gyermekszegénység a 90-es 
évek során; felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekszegénység legmakacsabbul a 
csonka családok, a három vagy több gyermeket eltartó nagycsaládok, a bevándorlók, 
az etnikai kisebbségek, a munkanélküliek és nem megfelelően foglalkoztatott szülők 
esetében áll fenn; rámutat, hogy az EU-nak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítania a szegénység generációk közötti átadása megakadályozására és 
megszüntetésére, és ezt megfelelő pénzügyi erőforrásokkal kell támogatni; 
hangsúlyozza, hogy a mutatószámokat a gyermekek szempontjából kell vizsgálni, még 
ha tudvalevő is, hogy a gyermekszegénység nem csökkenthető a családok 
szegénységének csökkentése és annak biztosítása nélkül, hogy a magas színvonalú 
szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek;

Or. pt

  
1 A többi tagállam vonatkozásában nem áll rendelkezésre információ: UNICEF 6. jelentés: Gyermekszegénység 
a gazdag országokban 2005
2 A többi tagállam vonatkozásában nem áll rendelkezésre információ: UNICEF 6. jelentés: Gyermekszegénység 
a gazdag országokban 2005
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Módosítás, előterjesztette: Magda Kósáné Kovács

Módosítás: 37
(9) bekezdés

9. Kihangsúlyozza, hogy 17 tagállamból 14-ben nőtt a gyermekszegénység az 1990-es 
években; felhívja a figyelmet arra, hogy a nem szűnő gyermekszegénység főként az 
egyszülős családok, a három, vagy több eltartott gyermekes családok, a bevándorlók 
és etnikai kisebbségekből származó személyek, a munkanélküliek és a nem megfelelő 
módon foglalkoztatott szülők esetében jellemző; kiemeli, hogy az EU és a tagállamok 
szintjén a kiemelt figyelmet kell fordítani a többgenerációs szegénység megelőzésre és 
kiküszöbölésére, megfelelő pénzügyi források (mint például a strukturális alapok, 
különösen az Európai Szociális Alap fokozott kihasználása), rendelkezésre 
bocsátásával; hangsúlyozza, hogy a mutatószámokat a gyermekek szempontjából kell 
értelmezni.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 38
(9) bekezdés

9. Kiemeli, hogy tizenhét tagállamból tizennégyben 1 nőtt a gyermekszegénység a 90-es 
évek során; felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekszegénység legmakacsabbul a 
csonka családok, a három vagy több gyermeket eltartó nagycsaládok, a bevándorlók, 
az etnikai kisebbségek, a munkanélküliek és nem megfelelően foglalkoztatott szülők 
esetében áll fenn; rámutat, hogy az EU-nak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítania a szegénység generációk közötti átadása megakadályozására és 
megszüntetésére, és ezt megfelelő pénzügyi erőforrásokkal kell támogatni; 
hangsúlyozza, hogy a mutatószámokat a gyermekek és az egyedül élők szempontjából 
kell vizsgálni;

Or. it

  
1 A többi tagállam tekintetében nem állnak adatok rendelkezésre: UNICEF 6. sz. jelentés: “Gyermekszegénység 
a gazdag országokban – 2005” 
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Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 39
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy a gyermekekkel és gyermekgondozással foglalkozó szociális 
szolgáltatások a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztődés megelőzésének és 
csökkentésének fontos előfeltételei, mivel hozzájárulnak a munka és a családi élet 
összeegyeztetéséhez; hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy minden gyermek 
számára egyenlő hozzáférést biztosítsanak az oktatáshoz;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 40
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy az átfogó állami gyermekgondozási rendszer megléte a 
gyermekszegénység (törlés) és a társadalmi kirekesztődés és diszkrimináció 
megelőzésének és csökkentésének fontos előfeltétele, mivel hozzájárul a munka és a 
családi élet összeegyeztetéséhez; hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden 
gyermek számára könnyű és egyenlő hozzáférést biztosítsanak az oktatáshoz;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 41
(10) bekezdés

10. Úgy véli, hogy az átfogó állami gyermekgondozási rendszer megléte a 
gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztődés megelőzésének és csökkentésének 
fontos előfeltétele, mivel hozzájárul a munka és a családi élet összeegyeztetéséhez; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden gyermek számára egyenlő 
hozzáférést biztosítsanak az oktatáshoz; felismeri e tekintetben a magán 
szolgáltatásnyújtók létfontosságú szerepét;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 42
(11) bekezdés, a) pont (új)

11a. Felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit egy “Gyermekjogi Charta” 
létrehozása érdekében, azzal a céllal, hogy - az EU bel- és külpolitikája részeként -
előrelépést érjen el a gyermekek jogainak védelmezése terén, ; 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 43
(12) bekezdés

12. Felhívja a figyelmet a gazdasági és társadalmi integrációs nehézségekkel küzdő 
fiatalok igényeire, akik hamarabb a társadalmi kirekesztődés áldozatául eshetnek; 
felhívja a tagállamokat, annak biztosítására, hogy specifikus politikai intézkedések –
beleértve a kezdeményezések ösztönzését és a vállalkozói szellem fejlesztését – és 
képzés segítségével jogos prioritásként találjanak választ a fiatalok 
munkanélküliségének kérdésére;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 44
(12) bekezdés, a) pont (új)

12a. Felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki integrált stratégiákat a földrajzilag 
távol eső városi, szigeti és vidéki térségek gazdasági, társadalmi, kulturális és 
környezetvédelmi értelemben történő fejlesztésének előmozdítására, azzal a céllal, 
hogy szembeszálljanak a kirekesztettség és szegénység problémáival, a szegénység 
egyik generációról a másikra történő átadásának megakadályozására;

Or. el
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Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 45
(13) bekezdés

13. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a 
munkaerőpiacon, a belépésüket lehetetlenné tevő akadályok megszüntetésével, és 
különösen a „megfelelő jogokat biztosító munkahelyek”, egyenlő munkahelyi 
előmenetel és egyenlő fizetés biztosításával;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 46
(13) bekezdés

13. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők nagyobb mértékben vegyenek részt a 
munkaerőpiacon, a belépésüket lehetetlenné tevő akadályok megszüntetésével, a 
férfiak és nők a családon és háztartáson belüli felelősségei tekintetében kialakult 
hagyományos sztereotípiák eloszlatásával különösen az idősebb nőknek a 
munkaerőpiacon való maradásának bátorításával;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 47
(13) bekezdés, a) pont (új)

13a Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a férjük mellett munkát vállaló nők olyan 
státuszt élvezzenek, amely garantálja számukra az ellenszolgáltatáshoz, a szociális 
védelemhez és az öregségi nyugdíjhoz való jogokat;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 48
(14) bekezdés

14. Felhívja a tagállamokat e tekintetben, hogy összpontosítsanak a munkaerőpiaci 
egyenlőtlenségekre, például a nemek közötti szakadékra, a munkanélküliségre és a 
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tipikustól eltérő foglalkoztatásra, a nemek között az egyes ágazatokban és szakmákban 
tapasztalható elkülönítésre, a nemek közötti jövedelmi különbségekre, egyenlőtlen 
státuszra, valamint a nőknek a döntéshozó pozíciókban tapasztalható arányára; a 
fentiek segítségével a tagállamoknak elő kell mozdítania a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét, valamint a jó minőségű és megfizethető gyermekgondozási és 
az egyéb eltartottak által igénybe vehető gondozási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést; emellett létfontosságú a nemek közötti esélyegyenlőség középpontba 
állítása az összes politika és program során;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 49
(14) bekezdés

14. Felhívja e tekintetben a tagállamokat, hogy összpontosítsanak a munkaerőpiaci 
egyenlőtlenségekre, például a nemek közötti szakadékra, a munkanélküliségre és a 
tipikustól eltérő foglalkoztatásra, a nemek között az egyes ágazatokban és szakmákban 
tapasztalható elkülönítésre, a nemek közötti jövedelmi különbségekre, valamint a 
nőknek a döntéshozó pozíciókban tapasztalható korlátozott arányára; a fentiek 
segítségével a tagállamoknak meg kell könnyíteniük a személyes választást a munka 
és a családi élet összeegyeztethetősége, valamint a jó minőségű és megfizethető 
gyermekgondozási és az egyéb eltartottak által igénybe vehető gondozási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából; emellett létfontosságú a nemek 
közötti esélyegyenlőség középpontba állítása az összes politika és program során;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 50
(14) bekezdés, a) pont (új)

14a. Továbbá, felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket annak biztosítására, 
hogy a nőket nem hozzák hátrányosabb helyzetbe nyugdíjjogosultságuk kiszámítása 
során, mivel a szülési, illetve anyasági szabadság miatt megszakad foglalkoztatásuk 
folytonossága; valamint sürgeti a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra átalány 
nyugdíjemelést a nők számára, az általuk felnevelt gyermekek számának 
függvényében;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 51
(15) bekezdés

15. Felhívja a tagállamokat, hogy az etnikai kisebbségeket és a bevándorlókat érintő nagy 
mértékű kirekesztés elleni harc során dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
intézkedéseket – beleértve a tudatosságot fokozó intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy az említett célcsoportokat be lehessen vonni a hivatalos munkaerőpiacra, kéri, 
hogy tegyenek lehetővé támogatásokat, különösen a KKV-k számára, munkaerő-
toborzási gyakorlatuk támogatása érdekében, érvényesíteni lehessen a hátrányos 
megkülönböztetés elleni jogszabályokat, valamint az integráció előfeltételeként és 
különleges oktatási programokra, valamint a tisztességes megélhetési és lakhatási 
körülmények megteremtésére irányuló speciális intézkedések segítségével meg 
lehessen könnyíteni társadalmi beilleszkedésüket; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 52
(15) bekezdés

15. Felhívja a tagállamokat, hogy az etnikai kisebbségeket és a bevándorlókat érintő nagy 
mértékű kirekesztés elleni harc során dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
intézkedéseket – beleértve a tudatosságot fokozó intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy az említett célcsoportokat be lehessen vonni a hivatalos munkaerőpiacra, 
érvényesíteni lehessen az emberkereskedelem és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
jogszabályokat, valamint az integráció előfeltételeként és különleges oktatási 
programokra, valamint a tisztességes megélhetési és lakhatási körülmények 
megteremtésére irányuló speciális intézkedések segítségével meg lehessen könnyíteni 
társadalmi beilleszkedésüket;

Or. es

Módosítás, előterjesztette:Magda Kósáné Kovács

Módosítás: 53
(15) bekezdés

15. Felhívja a tagállamokat, hogy az etnikai kisebbségeket és a bevándorlókat érintő nagy 
mértékű kirekesztés elleni harc során dolgozzanak ki és hajtsanak végre 
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intézkedéseket – beleértve a tudatosságot fokozó intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy az említett célcsoportokat be lehessen vonni a hivatalos munkaerőpiacra, 
érvényesíteni lehessen a hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályokat, valamint 
az integráció előfeltételeként és különleges oktatási programokra, valamint a 
tisztességes megélhetési és lakhatási körülmények megteremtésére irányuló speciális 
intézkedések és összetett programok segítségével meg lehessen könnyíteni társadalmi 
beilleszkedésüket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 54
(15) bekezdés, a) pont (új)

15a. Hangsúlyozza e tekintetben, hogy a társadalmi integrációnak magában kell 
foglalnia a kulturális integrációt, a kérdéses etnikai csoport, vagy nemzetiség 
identitásának egyidejű tiszteletben tartásával; ezen célkitűzés figyelembe vételével, 
kívánatosnak tartja a "Televíziózás határok nélkül" irányelv nyújtotta lehetőségek 
kihasználását;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 55
(16) bekezdés

16. Sürgeti a Bizottságot, hogy a fogyatékkal élőket sújtó hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása érdekében terjesszen elő a megfelelő jogi keret megteremtésére 
vonatkozó javaslatokat, egyenlő lehetőségek biztosításának és a fogyatékkal élők 
teljes részvételének elősegítésével a munkában, társadalomban és politikában;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 56
(16) bekezdés

16. Sürgeti a Bizottságot, hogy a fogyatékkal élőket sújtó hátrányos megkülönböztetés 
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felszámolása érdekében terjesszen elő a megfelelő jogi keret megteremtésére 
vonatkozó javaslatokat; különösen irányelvre vonatkozó javaslat útján, a Szerződés 
13. cikke alapján, azon területek vizsgálatára, amelyekkel eddig nem foglalkoztak;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 57
(16) bekezdés

16. Sürgeti a Bizottságot, hogy a fogyatékkal élőket sújtó hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása érdekében terjesszen elő a megfelelő jogi keret megteremtésére 
vonatkozó javaslatokat, ideértve a fogyatékokról szóló, speciális irányelvre vonatkozó 
javaslatot;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 58
(17) bekezdés

17. Hangsúlyozza a szegénység által leginkább érintett és a legkevésbé kedvezményezett 
csoportok, például a hátrányos helyzetűek és az önmagukat ellátni képtelen idősek 
lakhatási feltételei, különösen a hozzáférés javításának szükségességét; kéri, hogy 
szenteljenek több figyelmet a hajléktalanoknak, elsősorban gondozás és alapvető 
képzés segítségével, valamint társadalmi beilleszkedésük támogatásával;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 59
(17) bekezdés

17. Hangsúlyozza a szegénység által leginkább érintett csoportok, például a hátrányos 
helyzetűek és az önmagukat ellátni képtelen idősek lakhatási feltételei javításának 
szükségességét; kéri, hogy szenteljenek több figyelmet a hajléktalanoknak, elsősorban 
gondozás és alapvető képzés segítségével, valamint társadalmi beilleszkedésük 
támogatásával, amely szükségessé teszi az állami célkitűzéseket, különösen a 
lakásügyek, az egészség és az oktatás területén, hozzáférésük biztosítása érdekében;
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 60
(17) bekezdés, a) pont (új)

17a. Úgy véli e tekintetben, továbbá, hogy az alapkészségek ilyen módú oktatása, amely 
nemcsak a képességek fejlesztését jelenti – mivel ezen személyeknek el kell látniuk 
önmagukat - hanem a korlátozott képességű emberekkel kapcsolatos szolidaritásra 
való tanítást is, folyamatosan kellene elvégezni a teljes európai társadalom által, 
már az alapfokú oktatással kezdődően;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 61
(18) bekezdés

18. Teljes mértékben támogatja a Bizottságnak az esélyegyenlőség európai évének 2007-
ben történő megrendezésére irányuló szándékát; úgy véli, ez hozzájárulhat ahhoz, 
hogy fel lehessen hívni a figyelmet a kérdés fontosságára, értékelni lehessen az EU-
ban elért eredményeket, és a közvetlen és közvetett megkülönböztetés kezelésével 
keretet lehessen biztosítani a további politikai intézkedések és kezdeményezések 
számára az EU diszkriminációellenes jogalkotásának javítása és a nemek 
egyenjogúsága minden területen megvalósuló védelme érdekében;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 62
(18) bekezdés, a) pont (új)

18a. Üdvözli annak felismerését, hogy a szociálisan leginkább jogfosztottak általában a 
legszegényebb környezeti feltételekkel szembesülnek, és hogy ezt is kellően vegyék 
figyelembe a társadalmi kirekesztés felszámolása során;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 63
(20) bekezdés

20. Megerősíti a harmonizált adatgyűjtés javítása és a közös mutatók kidolgozása iránti 
igényt, melyek figyelembe veszik a különbségeket a kor és a nemek tekintetében, 
mivel ezen mutatók fontos szerepet játszanak a szegénység és a társadalmi 
kirekesztődés elleni politikák ellenőrzésében és értékelésében;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 64
(20) bekezdés

20. Megerősíti a harmonizált adatgyűjtés javítása és a közös mutatók kidolgozása iránti 
igényt, melyek fontos szerepet játszanak a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 
elleni politikák ellenőrzésében és értékelésében, ideértve a nemek szerinti lebontást,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edit Bauer

Módosítás: 65
(22) bekezdés, a) pont (új)

22a. Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy a Kirekesztettség és Szegénység elleni 
Küzdelem Európai Éve megszervezésével különös figyelmet fordít a szegénység 
elleni küzdelemre;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 66
(22) bekezdés, a) pont (új)

22a. Hangsúlyozza, hogy a társadalmi integrációhoz szükség van a makroökonómiai 
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politikák megújítására, és különösképp a Stabilitási Paktum, egy, a fejlesztésről és a 
szociális fejlődésről szóló, hiteles paktummal történő helyettesítésére, valamint a 
lisszaboni stratégia, egy, a gazdasági és társadalmi kohézió eredeti stratégiájával 
való helyettesítésére; felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza a szolgáltatások belső 
piacát létrehozó irányelvre vonatkozó javaslatát;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 67
(23) bekezdés

23. Úgy véli, hogy a globalizációból eredő gyors változások és az információs és 
kommunikációs technológiák széleskörű használata kihívást jelent az EU számára, 
amely azonban aláveti magát a piac nyomásának és követeléseinek. Intenzívebb 
piaci versenyzés az, amely igazán növeli a társadalmi kockázatokkal szembeni 
sérülékenységet és hatékonyabb intézkedések szükségességét eredményezi, azzal a 
céllal, hogy mindenki számára biztosítsa a szociális védelemhez való jogot;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 68
(23) bekezdés, a) pont (új)

23a. Rámutat, hogy a szociális biztonság és az ellátási rendszerek gyakran lassan 
reagálnak a foglalkoztatás és önálló vállalkozóként folytatott tevékenység 
flexibilisebb formáira, és nem nyújtanak megfelelő támogatást, ami hátrányt 
jelenthet a munkavállalóknak: ezért úgy véli, hogy ezt figyelembe kell venni a 
rendszerek korszerűsítése esetén;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 69
(25) bekezdés

25. Rámutat e tekintetben, hogy szükséges támogatni olyan átfogó kor-stratégiák 
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kidolgozását és végrehajtását és magasabb színvonalú "megfelelő jogokat biztosító 
munkahelyek” létrehozását, különösen a fiatalok és a nők számára;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 70
(25) bekezdés

25. Rámutat e tekintetben, hogy szükséges támogatni olyan átfogó kor-stratégiák 
kidolgozását és végrehajtását, melyek célja, hogy a munkavállalók tovább aktívak 
maradjanak, valamint hogy a munkáltatókat arra ösztönözzék, hogy idősebb 
munkavállalókat is felvegyenek, illetve megtartsanak;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne

Módosítás: 71
(25) bekezdés, a) pont (új)

25a. Sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy megfelelő jogi keret létrehozására 
irányuló javaslatokat az emberekkel szembeni, a kor alapján történő diszkrimináció 
felszámolását;

Or. enen

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 72
(26) bekezdés

26. Úgy véli ebben a vonatkozásban, hogy az Európai Szociális Alap fontos szerepet 
játszhat az idősebbek munkaerőpiacra történő integrációja és visszafogadása 
folyamatában;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:Magda Kósáné Kovács

Módosítás: 73
(26) bekezdés

26. Úgy véli ebben a vonatkozásban, hogy az Európai Szociális Alap fontos szerepet 
játszik az idősebbek munkaerőpiacra történő integrációja és visszafogadása 
folyamatában, és még nagyobb általánosságban, a rászoruló és/vagy társadalmilag 
kirekesztett csoportok társadalmi integrációjában;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Patrizia Toia

Módosítás: 74
(26) bekezdés

26. Úgy véli ebben a vonatkozásban, hogy az Európai Szociális Alap fontos szerepet 
játszik az idősebb munkavállalók munkaerőpiacra történő integrációja és 
visszafogadása folyamatában;

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 75
(26) bekezdés

26. Úgy véli ebben a vonatkozásban, hogy az Európai Szociális Alap fontos szerepet 
játszik az idősebbek, a társadalmi tevékenységek területére történő integrációja és 
visszafogadása folyamatában;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 76
(27) bekezdés

27. Úgy véli, hogy a nyugdíjrendszerek pénzügyi fenntarthatósága érdekében gazdasági 
növekedésre, megfelelő termelékenységre, magas szintű, valamint megfelelően 
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megfizetett foglalkoztatottságra és az élethosszig tartó tanulás, a minőségi munka és a 
biztonságos és egészséges munkakörnyezet aktív előmozdítására van szükség;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 77
(28) bekezdés

28. Azon a véleményen van, hogy a foglalkoztatásra gyakorolt hátrányos hatások 
megelőzése érdekében az állami nyugdíjrendszerek reformja kapcsán el kell kerülni a 
munkavállalók adóterheinek növekedését, ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell 
kialakítani a jövedelemadók és az egyéb adófajták között, különösen a pénzügyi 
területeken,

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 78
(29) bekezdés, a) pont (új)

29a. Várja a Bizottságnak a minimálbérről szóló dokumentumát, amely potenciálisan 
hasznos hozzájárulást jelent a társadalmi integrációról és szociális védelemről folyó 
vitához;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 79
(29) bekezdés, a) pont (új)

29a. Úgy véli továbbá, hogy a strukturális alapok és a regionális fejlesztési alapok fontos 
szerepet játszanak az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában szerte az 
Európai Unióban és azon régiók támogatásában, amelyek egészségügyi 
szolgáltatások terén kevésbé kezdeményezettek;

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 80
(29) bekezdés, a) pont (új)

29a. Kiemeli e tekintetben a közszolgáltatások privatizációja okozta kockázatokat, amely 
során a közszolgáltatások megdrágulnak, és következésképp a társadalom rászoruló 
tagjai nehezebben tudják azokat igénybe venni;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 81
(30) bekezdés

30. Üdvözli a Bizottság szándékát, mely szerint nyílt koordinációs módszerű eljárást 
kezdeményez az egészségügy és a hosszú távú gondozás területén; újfent támogatást 
nyújt a három alapvető cél elérése érdekében: egyetemes, a jövedelemtől, vagy 
vagyontól független hozzáférés, magas minőség és anyagi fenntarthatóság;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 82
(30) bekezdés

30. Támogatja a Bizottság szándékát, mely szerint 2006-tól nyílt koordinációs módszerű 
eljárást kezdeményez az egészségügy és a hosszú távú gondozás területén a 
társadalombiztosítási rendszerek modernizációja keretében; rámutat, hogy az 
egészségügyi ellátás a tagállamok kompetenciájába tartozik és oda is kell tartoznia;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 83
(31) bekezdés

31. Hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell szentelni a hosszú távú vagy költséges 
gondozásra szoruló, illetve az ellátáshoz jutás során nehézségekkel küzdő 
személyekre; rámutat, hogy amennyiben az egészséget támogatni és védelmezni
szükséges, az egészségügyi rendszereknek a biztosítási alapelv mellett a szolidaritáson 
kell alapulniuk;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo

Módosítás: 84
(31) bekezdés

31. Hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell szentelni a hosszú távú vagy költséges 
gondozásra szoruló, illetve az ellátáshoz jutás során nehézségekkel küzdő 
személyekre; rámutat, hogy az egészségügyi rendszereket államilag kell működtetni 
és a szolidaritás elvén kell alapulniuk;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Ana Mato Adrover

Módosítás: 85
(31) bekezdés, a) pont (új)

31a. Támogatja továbbá, a szükséges szociális szolgáltatások létrehozását az ellátásra 
szoruló személyek, pl. az önmaguk napi ellátására képtelenek tekintetében;

Or. es

Módosítás, előterjesztette: Marianne Mikko

Módosítás: 86
(32) bekezdés

32. Megjegyzi, hogy noha a szolidaritáson alapuló nyugdíjrendszereknek továbbra is a 
nyugdíjasok bevételi forrása egy részét kell alkotniuk, (törlés) a támogatott 
rendszereken keresztül fizetett hozzájárulásnak növekvően fontos szerepet kell 
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játszania a (törlés) nyugdíjjuttatások megszerzésében;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Falbr

Módosítás: 87
(32) bekezdés

32. Megjegyzi, hogy noha az állami nyugdíjrendszereknek továbbra is a nyugdíjasok fő 
bevételi forrásának kell maradniuk, a szakmai vagy egyéni rendszereken keresztül 
fizetett egyéni hozzájárulás kiegészítő szerepet játszhat a további 
nyugdíjjuttatásokban;

Or. cs

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 88
(34) bekezdés, a) pont (új)

34a. Felhívja az Európai Tanácsot, hogy a nyílt koordinációs módszer modernizálása és 
egyszerűsítése érdekében, 2006. tavaszán tartandó csúcstalálkozóján fogadjon el egy 
integrált keretet a szociális védelem és integráció területén, valamint állapodjon meg 
a közös célkitűzések egységes listájáról a társadalmi integráció, a nyugdíjjárulékok, 
az egészségügy és a hosszú távú ellátás területén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 89
(34) bekezdés b pont (új)

34b. Egy integrált keretrendszer és a koordináció egyszerűsítésének a szociális védelem 
és integráció területén való megvalósítását lehetőségnek tekinti a lisszaboni 
folyamat összefüggésében a szociális védelem társadalmi dimenziójának erősítésére, 
amely saját, független, szociogazdasági jelentőséggel rendelkező dimenzió, a 
szociális és foglalkoztatási politika koordinációjával ellentétben;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 90
(34) bekezdés c pont (új)

34c. Felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a nyílt koordinációs módszernek a 
szociális védelem és integráció területén történő alkalmazása során fordítson 
nagyobb figyelmet a munka és a családi élet összehangolásának kérdéseire, különös 
hangsúllyal a gyermekgondozás hozzáférhetőségére, a családi jövedelmi helyzetekre 
és az anyák foglalkoztatási arányára;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean Lambert

Módosítás: 91
(35) bekezdés

35. Felhívja a tagállamokat, hogy a foglalkoztatás, a szociális védelem, a társadalmi 
integráció, a nyugdíjak és az egészségügy területén optimálisan használják ki a nyílt 
koordinációs módszer, mint a politikai döntéshozatal eszköze által kínált lehetőséget; 
úgy véli, hogy ennek az európai és nemzeti parlamentek aktív részvételével kell 
együtt járnia;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Siiri Oviir

Módosítás: 92
(35) bekezdés, a) pont (új)

35a. Felhívja a tagállamokat - különösen az újonnan csatlakozottakat – hogy vizsgálják 
felül nyugdíjrendszereiket, és vegyék figyelembe a férfiak jelentősen alacsonyabb 
várható élettartamát és a nagy jövedelemkülönbségeket a férfiak és nők között, 
amely az özvegyek nyugdíjainak mértékében mutatkoznak meg, és gyakran 
szegénységbe kényszeríti őket; 

Or. et
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Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 93
(36) bekezdés

36. Rámutat, hogy a szociális biztonsági rendszerek fejlesztése és fenntartása szorosan 
kapcsolódik a lisszaboni célokhoz, és jelentős hozzájárulást képezhet a 
megnövekedett foglalkoztatottság és növekedés, a fokozott szolidaritás és a nagyobb 
társadalmi integráció területén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 94
(36) bekezdés

36. Rámutat, hogy a lisszaboni stratégia céljainak eléréséhez a társadalombiztosítási
rendszerek modernizációjának elsősorban a foglalkoztatásra, valamint a társadalmi 
integráció által a lisszaboni célok eléréséhez hozzáadott értékre (törlés) kellene 
összpontosítania;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 95
(36) bekezdés, a) pont (új)

36a. Ismételten hangsúlyozza meggyőződését, hogy szerepe a nyílt koordinációs módszer 
alkalmazásában – kapacitásában, mint az európai polgárokat közvetlenül képviselő 
testület—meghatározásra és megerősítésre szorul, annak érdekében, hogy a 
folyamatnak demokratikus legitimitást kölcsönözzön;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 96
(36) bekezdés b pont (új)

36b. Felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai 
Parlamenttel egy intézmények közötti egyezményről, amely kijelöli a nyílt 
koordinációs módszer alkalmazási politika-területei kiválasztásának szabályait, és 
biztosítja a módszer következetes alkalmazását, az Európai Parlament 
korlátozásmentes és egyenlő részvételével;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 97
(36) bekezdés c pont (új)

36c. Kiemeli, hogy egy ilyen intézmények közti egyezménynek tartalmaznia kell az 
Európai Parlamentnek a célok és mutatók meghatározásában és a dokumentumok 
hozzáférésében, az üléseken, a folyamatok megfigyelésében és felügyeletében, a 
jelentésekről és bevált gyakorlatokról szóló tájékoztatásban és a nyílt koordinációs 
módszer közösségi módszerré történő fejlődését elősegítő folyamatban történő 
részvételével kapcsolatos szabályokat;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 98
(37) bekezdés

37. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok parlamentjeinek, a csatlakozó országoknak és a tagjelölt 
országoknak.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Karin Jöns

Módosítás: 99
(37) bekezdés

37. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak és a szociális védelemmel foglalkozó bizottságnak.

Or. de


