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Módosítás 15
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elért haladásról szóló éves 
bizottsági jelentésben és a közös 
foglalkoztatási jelentéstervezetben foglalt, 
a tagállamok nemzeti reformprogramjaira 
vonatkozó vizsgálat jelzi, hogy a 
tagállamoknak továbbra is meg kell 
tenniük minden lehetséges erőfeszítést 
annak érdekében, hogy a következő 
kulcsfontosságú területekkel
foglalkozzanak:

(2) Az elért haladásról szóló éves 
bizottsági jelentésben és a közös 
foglalkoztatási jelentéstervezetben foglalt, 
a tagállamok nemzeti reformprogramjaira 
vonatkozó vizsgálat jelzi, hogy a 
tagállamoknak továbbra is meg kell 
tenniük minden lehetséges erőfeszítést 
annak érdekében, hogy különösen a nők és 
az idősebb munkavállalók foglalkoztatási 
arányának növelése érdekében 
foglalkozzanak a következő 
kulcsfontosságú területekkel:

– minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a 
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése,

– több személy bevonása és megtartása a 
minőségi foglalkoztatásban, a munkaerő-
kínálat növelése, illetve a szociális védelmi 
rendszerek modernizálása,

– a munkavállalók és vállalkozások
alkalmazkodóképességének erősítése, 
valamint

– a munkavállalók és vállalkozásoknak a 
globalizáció kihívásaival szembeni
alkalmazkodóképességének erősítése, 
valamint

– a humán erőforrásba történő beruházás 
növelése hatékonyabb oktatás és képzés 
által.

– a humán erőforrásba történő beruházás 
növelése hatékonyabb oktatás és képzés 
által.

Or. fr

Módosítás 16
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az iránymutatások végrehajtásakor a 
tagállamoknak erősíteniük kell a 
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kölcsönhatást az iránymutatások és a 
szociális védelem és a társadalmi 
beilleszkedés koordinálásának nyílt 
módszere között.

Or. fr

Módosítás 17
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Teljes foglalkoztatás: a gazdasági 
növekedés fenntartása és a társadalmi 
kohézió megerősítése érdekében 
létfontosságú a teljes foglalkoztatás 
elérése, valamint a munkanélküliség és az 
inaktivitás csökkentése a munkaerő-
kereslet és -kínálat növelésével, a 
rugalmas biztonságot előtérbe helyező 
integrált megközelítést alkalmazva. Ez 
olyan politikákat kíván, amelyek egyszerre 
foglalkoznak a munkaerőpiacok, a
munkaszervezés és a munkaügyi 
kapcsolatok rugalmasságával, valamint a 
foglalkoztatás biztonságával és a szociális 
biztonsággal.

– Teljes foglalkoztatás: a gazdasági 
növekedés fenntartása, a társadalmi 
kohézió megerősítése és a társadalmi 
fejlődés felgyorsítása érdekében 
létfontosságú a munkavállalóknak jogokat 
és tisztességes béreket biztosító teljes 
foglalkoztatás elérése, valamint a 
munkanélküliség és az inaktivitás 
csökkentése a munkaerő-kereslet és -
kínálat növelésével. Ez olyan politikákat 
kíván, amelyek egyszerre foglalkoznak a 
munkaszervezés és a munkaügyi
kapcsolatok javításával, valamint a 
foglalkoztatás biztonságával és a szociális 
biztonsággal.

Or. pt

Módosítás 18
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A munka minőségének és 
termelékenységének növelése: a 
foglalkoztatás növelésére irányuló 

– A munka minőségének és 
termelékenységének növelése: a 
foglalkoztatás növelésére irányuló 
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erőfeszítések nem választhatók el a 
munkahelyek vonzóbbá tételétől, a munka 
minőségének javításától, a munka 
termelékenységének fokozásától, a 
szegmentálódás fékezésétől és a megfelelő 
megélhetést nem biztosító munkát vállalók 
arányának csökkentésétől. A munka 
minősége, a termelékenység és a 
foglalkoztatás közötti szinergiákat teljes 
mértékben ki kell használni.

erőfeszítések nem választhatók el a 
munkahelyek vonzóbbá tételétől, a munka 
minőségének javításától, a munka 
termelékenységének fokozásától, a 
szegmentálódás fékezésétől és az önkéntes, 
részidős munka kínálatának 
növekedésétől. A munka minősége, a 
termelékenység és a foglalkoztatás közötti 
szinergiákat teljes mértékben ki kell 
használni.

Or. fr

Módosítás 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A munka minőségének és 
termelékenységének növelése: a 
foglalkoztatás növelésére irányuló 
erőfeszítések nem választhatók el a 
munkahelyek vonzóbbá tételétől, a munka 
minőségének javításától, a munka 
termelékenységének fokozásától, a 
szegmentálódás fékezésétől és a megfelelő 
megélhetést nem biztosító munkát vállalók 
arányának csökkentésétől. A munka 
minősége, a termelékenység és a 
foglalkoztatás közötti szinergiákat teljes 
mértékben ki kell használni.

– A munka minőségének és 
termelékenységének növelése: a 
foglalkoztatás növelésére irányuló 
erőfeszítések nem választhatók el a 
munkahelyek vonzóbbá tételétől, a munka 
minőségének javításától, a munka 
termelékenységének fokozásától, a 
szegmentálódás fékezésétől, a nők és a
férfiak közötti egyenlőtlenségek és a
megfelelő megélhetést nem biztosító 
munkát vállalók arányának csökkentésétől.
A munka minősége, a termelékenység és a 
foglalkoztatás közötti szinergiákat teljes 
mértékben ki kell használni.

Or. es
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Módosítás 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekszegénység − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a fogyatékkal élők
foglalkoztatási integrációjának támogatása 
érdekében, illetve a foglalkoztatás, a 
munkanélküliség és a munka 
termelékenysége regionális különbségeinek 
csökkentése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban. Megerősített 
interakcióra van szükség a szociális 
védelemre és a társadalmi integrációra 
alkalmazott nyílt összehangolási módszer 
felhasználásával.

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a források nélküli csonka és 
sokgyermekes családok szegénysége − 
elleni harc, a munkaerőpiacról való 
kirekesztődés megakadályozása és a
hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatási 
integrációjának támogatása érdekében, 
illetve a foglalkoztatás, a munkanélküliség 
és a munka termelékenysége regionális 
különbségeinek csökkentése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű régiókban.
Megerősített interakcióra van szükség a 
szociális védelemre és a társadalmi 
integrációra alkalmazott nyílt 
összehangolási módszer felhasználásával.

Or. el

Módosítás 21
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekszegénység − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a fogyatékkal élők
foglalkoztatási integrációjának támogatása 
érdekében, illetve a foglalkoztatás, a 

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekek és a csonka családok 
szegénysége − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatási 
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munkanélküliség és a munka 
termelékenysége regionális különbségeinek 
csökkentése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban. Megerősített 
interakcióra van szükség a szociális 
védelemre és a társadalmi integrációra 
alkalmazott nyílt összehangolási módszer 
felhasználásával.

integrációjának támogatása érdekében, 
illetve a foglalkoztatás, a munkanélküliség 
és a munka termelékenysége regionális 
különbségeinek csökkentése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű régiókban.
Megerősített interakcióra van szükség a 
szociális védelemre és a társadalmi 
integrációra alkalmazott nyílt 
összehangolási módszer felhasználásával.

Or. fr

Módosítás 22
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekszegénység − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a fogyatékkal élők
foglalkoztatási integrációjának támogatása 
érdekében, illetve a foglalkoztatás, a 
munkanélküliség és a munka 
termelékenysége regionális különbségeinek 
csökkentése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban. Megerősített 
interakcióra van szükség a szociális 
védelemre és a társadalmi integrációra 
alkalmazott nyílt összehangolási módszer 
felhasználásával.

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a nők és a gyermekek szegénysége − elleni 
harc, a munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a hátrányos 
helyzetben lévők foglalkoztatási 
integrációjának támogatása érdekében, 
illetve a foglalkoztatás, a munkanélküliség 
és a munka termelékenysége regionális 
különbségeinek csökkentése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű régiókban.
Megerősített interakcióra van szükség a 
szociális védelemre és a társadalmi 
integrációra alkalmazott nyílt 
összehangolási módszer felhasználásával.

Or. pt
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Módosítás 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – első albekezdés – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekszegénység − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a fogyatékkal élők
foglalkoztatási integrációjának támogatása 
érdekében, illetve a foglalkoztatás, a 
munkanélküliség és a munka 
termelékenysége regionális különbségeinek 
csökkentése érdekében, különösen a 
hátrányos helyzetű régiókban. Megerősített 
interakcióra van szükség a szociális 
védelemre és a társadalmi integrációra 
alkalmazott nyílt összehangolási módszer 
felhasználásával.

– A szociális és a területi kohézió erősítése:
határozott fellépésre van szükség a 
társadalmi integráció erősítése és 
megszilárdítása, a szegénység − különösen 
a gyermekszegénység − elleni harc, a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés 
megakadályozása és a nők, valamint a 
hátrányos helyzetben lévők foglalkoztatási 
integrációjának támogatása érdekében, 
illetve a foglalkoztatás, a munkanélküliség 
és a munka termelékenysége regionális 
különbségeinek csökkentése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű régiókban.
Megerősített interakcióra van szükség a 
szociális védelemre és a társadalmi 
integrációra alkalmazott nyílt 
összehangolási módszer felhasználásával.

Or. es

Módosítás 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
nélkülözhetetlen a haladáshoz. A nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvét és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását minden 
fellépésben biztosítani kell. Külön 
figyelmet kell szentelni továbbá a 
munkaerőpiacon a nemek közötti 
aránytalanságok jelentős csökkentésének, a 

Az egyenlő esélyek biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
nélkülözhetetlen a haladáshoz. A nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvét és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását minden 
fellépésben biztosítani kell. Külön 
figyelmet kell szentelni továbbá a 
munkaerőpiacon a nemek közötti 
aránytalanságok jelentős csökkentésének, a 
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nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktumnak megfelelően. Ez segíti a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek a 
demográfiai kihívásoknak. Az új 
generációközi megközelítés részeként 
különös figyelmet kell fordítani a fiatalok 
helyzetére, megvalósítva az Európai 
Ifjúsági Egyezményt, valamint a 
munkavállalás elősegítésére a munkával 
töltött élet teljes tartama során. Különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetűek, többek között a fogyatékkal 
élők foglalkoztatási esélyeinek javításáre, 
továbbá a harmadik országok 
állampolgárai és az EU-polgárok 
foglalkoztatottsága közötti szakadék – a 
nemzeti célkitűzésekkel összhangban 
történő – számottevő csökkentésére.

nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktumnak megfelelően, ami az egyenlő 
bánásmódról és az egyenlőtlenségek 
felszámolásáról szóló európai irányelvek 
szigorú alkalmazását feltételezi. Ez segíti a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek a 
demográfiai kihívásoknak. Az új 
generációközi megközelítés részeként 
különös figyelmet kell fordítani a fiatalok 
helyzetére, megvalósítva az Európai 
Ifjúsági Egyezményt, valamint a 
munkavállalás elősegítésére a munkával 
töltött élet teljes tartama során. Különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetűek, többek között a nők és a
fogyatékkal élők foglalkoztatási esélyeinek 
javítására, továbbá a harmadik országok 
állampolgárai és az EU-polgárok 
foglalkoztatottsága közötti szakadék – a 
nemzeti célkitűzésekkel összhangban 
történő – számottevő csökkentésére.

Or. el

Módosítás 25
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyenlő esélyek biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
nélkülözhetetlen a haladáshoz. A nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvét és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását minden 
fellépésben biztosítani kell. Külön 
figyelmet kell szentelni továbbá a 
munkaerőpiacon a nemek közötti 
aránytalanságok jelentős csökkentésének, a 
nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktumnak megfelelően. Ez segíti a 
tagállamokat abban, hogy megfeleljenek a 
demográfiai kihívásoknak. Az új 

Az egyenlő esélyek biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
nélkülözhetetlen a haladáshoz. A nemek 
közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elvét és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását minden 
fellépésben biztosítani kell. Külön 
figyelmet kell szentelni továbbá a 
munkaerőpiacon a nemek közötti 
aránytalanságok jelentős csökkentésének, a 
nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktumnak megfelelően, különösen az 
egyenlő bánásmódra vonatkozó európai 
irányelvek helyes és konkrét 
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generációközi megközelítés részeként 
különös figyelmet kell fordítani a fiatalok 
helyzetére, megvalósítva az Európai 
Ifjúsági Egyezményt, valamint a 
munkavállalás elősegítésére a munkával 
töltött élet teljes tartama során. Különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetűek, többek között a fogyatékkal 
élők foglalkoztatási esélyeinek javításáre, 
továbbá a harmadik országok 
állampolgárai és az EU-polgárok 
foglalkoztatottsága közötti szakadék – a 
nemzeti célkitűzésekkel összhangban 
történő – számottevő csökkentésére.

alkalmazásával. Ez segíti a tagállamokat 
abban, hogy megfeleljenek a demográfiai 
kihívásoknak. Az új generációközi 
megközelítés részeként különös figyelmet 
kell fordítani a fiatalok helyzetére, 
megvalósítva az Európai Ifjúsági 
Egyezményt, valamint a munkavállalás 
elősegítésére a munkával töltött élet teljes 
tartama során. Különös figyelmet kell 
fordítani a hátrányos helyzetűek, többek 
között a fogyatékkal élők foglalkoztatási 
esélyeinek javítására, továbbá a harmadik 
országok állampolgárai és az EU-polgárok 
foglalkoztatottsága közötti szakadék – a 
nemzeti célkitűzésekkel összhangban 
történő – számottevő csökkentésére.

Or. fr

Módosítás 26
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 17 iránymutatás – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. iránymutatás A teljes foglalkoztatás 
elérésére, a munka minőségének és
termelékenységének javítására, valamint a 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló 
foglalkoztatáspolitikák végrehajtása

17. iránymutatás A teljes foglalkoztatás 
elérésére, a munka minőségének és
biztonságának javítására, valamint a 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló 
foglalkoztatáspolitikák végrehajtása, 
továbbá a munkanélküliség, a nők 
munkafeltételei, a nők korlátozott 
munkaerő-piaci részvétele, a nem fizetett 
feladatok és házimunkák egyenlőtlen 
elosztásának problémáját integráló
globális megközelítés ösztönzése.

Or. pt
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Módosítás 27
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – hatodik albekezdés – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése,

– minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a teljes és 
részmunkaidős munkakínálat növelése és 
a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése,

Or. fr

Módosítás 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – hatodik albekezdés – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a 
munkaerő-kínálat növelése és a szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése,

– minél több munkavállaló bevonása a 
foglalkoztatásba és megtartása, a 
munkaerő-kínálat növelése, a nemek 
közötti egyenlőtlenségek csökkentése és a 
szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése,

Or. es

Módosítás 29
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – hatodik albekezdés – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a munkavállalók és a vállalkozások 
alkalmazkodóképességének javítása,

– a munkavállalók és a vállalkozások új 
kihívásokkal szembeni
alkalmazkodóképességének javítása,
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Or. fr

Módosítás 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a munkavállalás és a munkában maradás 
ösztönzése, a munkaerő-kínálat növelése és 
a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése

1. a munkavállalás és a munkában maradás 
ösztönzése, a munkaerő-kínálat növelése, a
nemek közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése és a szociális védelmi 
rendszerek korszerűsítése

Or. es

Módosítás 31
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a munkavállalás és a munkában maradás 
ösztönzése, a munkaerő-kínálat növelése és 
a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése

1. a munkavállalás és a munkában maradás 
ösztönzése, lehetőleg határozatlan idejű 
foglalkoztatásban, a munkaerő-kínálat 
növelése és a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítése

Or. fr

Módosítás 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1. szakasz – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatási szintek emelése a A foglalkoztatási szintek emelése a 
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gazdasági növekedés generálásának és a 
társadalmi integrációt támogató 
gazdaságok elősegítésének leghatékonyabb 
eszköze, mely egyúttal szociális védőhálót 
biztosít a munkaképtelenek számára. A 
munkaképes népesség létszámbeli 
csökkenése miatt még fontosabb a munka 
életciklus alapú megközelítésének 
elősegítése, továbbá a szociális védelmi 
rendszerek modernizálása alkalmasságuk, 
pénzügyi fenntarthatóságuk és a 
társadalom változó szükségleteinek való 
megfelelésük biztosítása érdekében.
Különös figyelmet kell szentelni a nők és 
férfiak foglalkoztatása terén meglévő 
szakadék csökkentésének, az új 
generációközi megközelítés részeként az 
idős munkavállalók és a fiatalok 
foglalkoztatása további kiterjesztésének, 
valamint azon személyek aktív integrálása 
ösztönzésének, akik a leginkább 
kiszorultak a munkaerőpiacról. Fokozott 
fellépésre van szükség a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetének javítása és a 
fiatalokat érintő munkanélküliség jelentős 
csökkentése érdekében, amely átlagosan 
kétszerese a teljes munkanélküliségi 
rátának.

gazdasági növekedés generálásának és a 
társadalmi integrációt támogató 
gazdaságok elősegítésének leghatékonyabb 
eszköze, mely egyúttal szociális védőhálót 
biztosít a munkaképtelenek számára. A 
munkaképes népesség létszámbeli 
csökkenése miatt még fontosabb a munka 
életciklus alapú megközelítésének 
elősegítése, továbbá a szociális védelmi 
rendszerek modernizálása alkalmasságuk, 
pénzügyi fenntarthatóságuk és a 
társadalom változó szükségleteinek való 
megfelelésük biztosítása érdekében.
Különös figyelmet kell szentelni a nők és 
férfiak foglalkoztatása terén meglévő 
szakadék csökkentésének, az új 
generációközi megközelítés részeként az 
idős munkavállalók és a fiatalok 
foglalkoztatása további kiterjesztésének, 
valamint azon személyek aktív integrálása 
ösztönzésének, akik a leginkább 
kiszorultak a munkaerőpiacról, különös 
tekintettel a többszörös megkülönböztetés 
áldozataira, akik körülményeit a nehezen 
megközelíthető szigeti vagy hegyi földrajzi 
elhelyezkedés csak nehezíti. Fokozott 
fellépésre van szükség a fiatalok 
munkaerő-piaci helyzetének javítása és a 
fiatalokat érintő munkanélküliség jelentős 
csökkentése érdekében, amely átlagosan 
kétszerese a teljes munkanélküliségi 
rátának.

Or. el

Módosítás 33
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18. iránymutatás – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nők részvételének növelésére, valamint 
a foglalkoztatás, a munkanélküliség és a
bérek terén meglevő nemi alapon történő 

– a nők részvételének növelésére, valamint 
a foglalkoztatás, a munkanélküliség, a 
bérek, az előléptetések és a szakmai 
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különbségtétel felszámolására irányuló 
határozott fellépés,

továbbképzések terén meglevő nemi alapon 
történő különbségtétel felszámolására 
irányuló határozott fellépés,

Or. pt

Módosítás 34
Ilda Figueiredo

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18. iránymutatás – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a munka és a magánélet jobb
összeegyeztethetősége, valamint 
hozzáférhető és megfizethető 
gyermekgondozási lehetőségek és a 
további eltartottak gondozásának 
biztosítása,

– a munka és a magánélet jobb
összeegyeztethetőségének lehetővé tétele,
különösen a csonka családok támogatása 
révén úgy, hogy a családi felelősségeket 
méltányosabban osztják el, befektetnek a 
közszolgáltatásokba és ezeket fenntartják, 
továbbá lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy a szülők (mind a nők, mind a 
férfiak) részmunkaidőben dolgozhassanak 
anélkül, hogy hátrányos 
megkülönböztetést kellene elszenvedniük 
a teljes munkaidőben dolgozókhoz képest,
valamint minőségi, hozzáférhető és 
megfizethető gyermekgondozási 
lehetőségek biztosítása 2010-ig 
valamennyi tagállamban az iskoláskorú 
gyermekek 90%-a számára, és a további 
eltartottak gondozásának biztosítása,

Or. pt

Módosítás 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1. szakasz – negyedik albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az aktív integrálási politikák növelhetik a Az aktív integrálási politikák növelhetik a 



AM\713043HU.doc 15/23 PE402.926v01-00

HU

munkaerő-kínálatot és erősíthetik a 
társadalom kohézióképességét, valamint 
hatékony eszközei a leginkább hátrányos 
helyzetűek társadalmi és munkaerő-piaci 
integrálásának. Minden munkanélkülivé 
váló személynek elfogadható időn belül új 
életkezdési esélyhez kell jutnia. A fiatalok 
esetében ez az időszak legyen minél 
rövidebb, például 2010-re lehetőleg ne 
haladja meg a 4 hónapot, felnőttek 
esetében pedig a tizenkét hónapot. Olyan 
politikát kell folytatni, amely aktív 
munkaerő-piaci intézkedéseket hoz a 
hosszú távú munkanélküliség felszámolása 
érdekében, 2010-re a részvételi arány-25%-
os növekedését tűzve ki célul. Ezt a képzés, 
átképzés, szakmai gyakorlat, álláshoz 
juttatás vagy más foglalkoztatási 
intézkedés formájában valósulhat meg, 
emellett szükség esetén folyamatos 
segítséget nyújtva az álláskeresésben. A 
nagyobb fokú integráció elérése, valamint 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
érdekében alapvetően fontos a 
munkakeresők foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésének elősegítése, a 
munkanélküliség megakadályozása és 
annak biztosítása, hogy a munkanélküliek 
ne távolodjanak el a munkaerőpiactól és 
foglalkoztathatók legyenek. Ez a rugalmas 
biztonságra vonatkozó megközelítéssel is 
összhangban van. E célkitűzések 
eléréséhez arra van szükség, hogy a 
munkaerőpiacon meglevő korlátokat a 
hatékony munkakeresés segítésével, a 
szakképzéshez és a más aktív munkaerő-
piaci intézkedésekhez való hozzáférés 
elősegítésével, az alapszolgáltatásokhoz 
való megfizethető hozzáférés 
biztosításával, továbbá mindenki számára a 
minimális források megfelelő szintjének 
nyújtásával eltávolítsák. Ennek a 
megközelítésnek ugyanakkor biztosítania 
kell, hogy a munka minden munkavállaló 
számára kifizetődő legyen, valamint meg 
kell szüntetnie a munkanélküliség, a 
szegénység és az inaktív állapot 
csapdahelyzeteit. Különös figyelmet kell 

munkaerő-kínálatot és erősíthetik a 
társadalom kohézióképességét, valamint 
hatékony eszközei a leginkább hátrányos 
helyzetűek társadalmi és munkaerő-piaci 
integrálásának. Minden munkanélkülivé 
váló személynek elfogadható időn belül új 
életkezdési esélyhez kell jutnia. A fiatalok 
esetében ez az időszak legyen minél 
rövidebb, például 2010-re lehetőleg ne 
haladja meg a 4 hónapot, felnőttek 
esetében pedig a tizenkét hónapot. Olyan 
politikát kell folytatni, amely aktív 
munkaerő-piaci intézkedéseket hoz a 
hosszú távú munkanélküliség felszámolása 
érdekében, 2010-re a részvételi arány-25%-
os növekedését tűzve ki célul. Ezt a képzés, 
átképzés, szakmai gyakorlat, álláshoz 
juttatás vagy más foglalkoztatási 
intézkedés formájában valósulhat meg, 
emellett szükség esetén folyamatos 
segítséget nyújtva az álláskeresésben. A 
nagyobb fokú integráció elérése, valamint 
a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
érdekében alapvetően fontos a 
munkakeresők foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésének elősegítése, a 
munkanélküliség megakadályozása és 
annak biztosítása, hogy a munkanélküliek 
ne távolodjanak el a munkaerőpiactól és 
foglalkoztathatók legyenek. Ez a rugalmas 
biztonságra vonatkozó megközelítéssel is 
összhangban van. E célkitűzések 
eléréséhez arra van szükség, hogy a 
munkaerőpiacon meglevő korlátokat a 
hatékony munkakeresés segítésével, a 
szakképzéshez és a más aktív munkaerő-
piaci intézkedésekhez való hozzáférés 
elősegítésével, az alapszolgáltatásokhoz 
való megfizethető hozzáférés 
biztosításával, továbbá mindenki számára a 
minimális források megfelelő szintjének 
nyújtásával eltávolítsák. Ennek a 
megközelítésnek ugyanakkor biztosítania 
kell, hogy a munka minden munkavállaló 
számára kifizetődő legyen, és hogy 
tiszteletben tartsák az „egyenlő munkáért 
egyenlő bérezést” elvet, valamint meg kell 
szüntetnie a munkanélküliség, a 
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szentelni a hátrányos helyzetűek –
beleértve az alacsony képzettségű 
munkavállalókat is – munkaerő-piaci 
integrációjának, többek között a szociális 
szolgáltatások és a szociális gazdaság 
kiterjesztése, valamint az új 
munkahelyforrások kialakítása által, a 
kollektív igényekre reagálva. A 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a 
fogyatékkal élők foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésének elősegítése, valamint a 
bevándorlók és a kisebbségek integrációja 
különösen fontos.

szegénység és az inaktív állapot 
csapdahelyzeteit. Különös figyelmet kell 
szentelni a hátrányos helyzetűek –
beleértve az alacsony képzettségű 
munkavállalókat is – munkaerő-piaci 
integrációjának, többek között a szociális 
szolgáltatások és a szociális gazdaság 
kiterjesztése, valamint az új 
munkahelyforrások kialakítása által, a 
kollektív igényekre reagálva. A 
megkülönböztetés elleni küzdelem, a nők 
és a fogyatékkal élők foglalkoztatáshoz 
való hozzáférésének elősegítése, valamint a 
bevándorlók és a kisebbségek integrációja 
különösen fontos.

Or. es

Módosítás 36
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 19. iránymutatás – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– új munkahelyforrások kialakítása a 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatásokban, különösen helyi 
szinten.

– új munkahelyforrások kialakítása a 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatásokban, különösen helyi
és regionális szinten.

Or. fr

Módosítás 37
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 19 a iránymutatás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. iránymutatás Aktív munkaerőpiaci 
integráció biztosítása a tartós, 
szakképzettséget igénylő munkához való 
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hozzáférést lehetővé tevő pozitív 
intézkedéseknek köszönhetően.

Or. fr

Módosítás 38
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 20 iránymutatás – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a munkaerő-piaci intézmények 
modernizálása és megerősítése, különös 
tekintettel a foglalkoztatási szolgálatokra, 
továbbá a foglalkoztatási és képzési 
lehetőségek nemzeti és európai szinten 
történő jobb átláthatóságára érdekében,

– a munkaerő-piaci intézmények 
modernizálása és megerősítése, különös 
tekintettel a foglalkoztatási szolgálatokra, 
továbbá a foglalkoztatási és képzési 
lehetőségek nemzeti és európai szinten 
történő jobb átláthatósága, valamint az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 
terén való alaposabb tájékoztatás
érdekében,

Or. fr

Módosítás 39
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A munkavállalók és a vállalkozások
alkalmazkodóképességének javítása

2. A munkakeresők, a munkavállalók és a
vállalatvezetők alkalmazkodóképességének 
javítása

Or. fr
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Módosítás 40
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 21. iránymutatás – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a foglalkoztatással kapcsolatos
jogszabályok kiigazítása, adott esetben a 
különböző szerződéses és a munkaidőre 
vonatkozó rendszerek felülvizsgálatával,

– a munkaügyi jogszabályok és a 
munkaidőre vonatkozó rendszerek
kiigazítása,

Or. fr

Módosítás 41
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 21. iránymutatás – második francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a be nem jelentett munka kérdésének
kezelése,

– a be nem jelentett munka problémájának
kezelése olyan intézkedésekkel, melyek 
következtében a munkavállalóknak és a 
vállalatoknak nem éri meg így dolgozni és 
dolgoztatni,

Or. fr

Módosítás 42
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 21. iránymutatás – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a változások hatékonyabb előrejelzése és 
pozitív kezelése, beleértve a gazdasági 
szerkezetátalakítást, nevezetesen a
kereskedelem nyitásához kapcsolódó 
változásokat, azok szociális költségeinek
csökkentése és az alkalmazkodás 

– a változások hatékonyabb előrejelzése és 
pozitív kezelése, beleértve a globalizáció 
miatti gazdasági szerkezetátalakítást a
globalizáció társadalmi 
következményeinek minimálisra
csökkentése és az alkalmazkodás 
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megkönnyítése érdekében, megkönnyítése érdekében,

Or. fr

Módosítás 43
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 21 iránymutatás – ötödik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a foglalkoztatási státus változásainak 
támogatását, ideértve a képzést, az 
önfoglalkoztatást, a vállalkozásindítást és 
a földrajzi mobilitást.

– a tagállamoknak a flexicurity (rugalmas 
biztonság) Tanács által elfogadott közös 
elveire épülő saját cselekvési terveiket kell 
végrehajtaniuk.

Or. fr

Módosítás 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 3. szakasz – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudás- és szolgáltatásalapú gazdaságok a 
hagyományos iparágaktól eltérő 
képzettséget igényelnek, olyan 
képzettséget, melyet egyúttal folyamatosan 
frissíteni is kell a technológiai változásnak 
és innovációnak megfelelően. Amennyiben 
a munkavállalók meg akarják tartani 
munkájukat és abban elő kívánnak lépni, 
valamint fel akarnak készülni az átmenetre 
és a munkaerőpiacok megváltozására, 
folyamatosan bővíteniük kell szakmai 
ismereteiket, illetve azokat rendszeresen 
meg kell újítaniuk. A vállalkozások 
termelékenysége a változásokhoz 
alkalmazkodni képes munkaerő 
megteremtésétől és megtartásától függ. A 
kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

A tudás- és szolgáltatásalapú gazdaságok a 
hagyományos iparágaktól eltérő 
képzettséget igényelnek, olyan 
képzettséget, melyet egyúttal folyamatosan 
frissíteni is kell a technológiai változásnak 
és innovációnak megfelelően. Amennyiben 
a munkavállalók meg akarják tartani 
munkájukat és abban elő kívánnak lépni, 
valamint fel akarnak készülni az átmenetre 
és a munkaerőpiacok megváltozására, 
folyamatosan bővíteniük kell szakmai 
ismereteiket, illetve azokat rendszeresen 
meg kell újítaniuk. A vállalkozások 
termelékenysége a változásokhoz 
alkalmazkodni képes munkaerő 
megteremtésétől és megtartásától függ. A 
kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
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oktatás során elsajátított tudás szintjét 
fejlesszék, valamint hogy az Európai 
Ifjúsági Egyezménnyel összhangban a 
fiatalok rendelkezzenek a szükséges 
kulcskompetenciákkal. Az EU-nak arra 
kell törekednie, hogy 2010-re az iskolából 
kimaradók aránya az EU-ban átlagosan 
legfeljebb 10% legyen, és hogy a 22 éves 
korosztály legalább 85%-a szerezzen 
középfokú végzettséget. A politikáknak azt 
is célba kell venniük, hogy a felnőtt, 
munkaképes korú népesség (25–64 éves 
korcsoport) átlagos részvétele az egész 
életen át tartó tanulásban az Unióban 
legalább 12,5%-os legyen. Minden 
érintettet arra kell ösztönözni, hogy 
járuljon hozzá az élethosszig tartó tanulás 
kultúrájának mielőbbi kialakulásáhozt. Az 
emberi erőforrás terén az egy főre eső 
állami és magánbefektetés számottevő 
fokozásának elérése, illetve e befektetések 
minőségének és hatékonyságának 
garantálása érdekében fontos biztosítani, 
hogy a költségek és a feladatok méltányos 
és átlátható módon legyenek felosztva 
valamennyi érintett között, valamint 
javítsák az oktatási és képzési politikák 
tudományos alapjait. A tagállamoknak 
hatékonyabban kell felhasználniuk az 
oktatás és a képzés terén tett befektetések 
tekintetében a strukturális alapokat és az 
Európai Beruházási Bankot. E célok 
elérése érdekében a tagállamoknak meg 
kell valósítaniuk az élethosszig tartó 
tanulásra irányuló koherens és átfogó 
stratégiáikat, amelyekre kötelezettséget 
vállaltak.

oktatás során elsajátított tudás szintjét 
fejlesszék, valamint hogy az Európai 
Ifjúsági Egyezménnyel összhangban a 
fiatalok rendelkezzenek a szükséges 
kulcskompetenciákkal. Az EU-nak arra 
kell törekednie, hogy 2010-re az iskolából 
kimaradók aránya az EU-ban átlagosan 
legfeljebb 10% legyen, és hogy a 22 éves 
korosztály legalább 85%-a szerezzen 
középfokú végzettséget. A politikáknak azt 
is célba kell venniük, hogy a felnőtt, 
munkaképes korú népesség (25–64 éves 
korcsoport) átlagos részvétele az egész 
életen át tartó tanulásban az Unióban 
legalább 12,5%-os legyen, különös 
hangsúlyt helyezve a nőkre, a fogyatékkal 
élőkre, a bevándorlókra, az etnikai 
kisebbségekre és a tartósan 
munkanélküliekre. Minden érintettet arra 
kell ösztönözni, hogy járuljon hozzá az 
élethosszig tartó tanulás kultúrájának 
mielőbbi kialakulásához. Az emberi 
erőforrás terén az egy főre eső állami és 
magánbefektetés számottevő fokozásának 
elérése, illetve e befektetések minőségének 
és hatékonyságának garantálása érdekében 
fontos biztosítani, hogy a költségek és a 
feladatok méltányos és átlátható módon 
legyenek felosztva valamennyi érintett 
között, valamint javítsák az oktatási és 
képzési politikák tudományos alapjait. A 
tagállamoknak hatékonyabban kell 
felhasználniuk az oktatás és a képzés terén 
tett befektetések tekintetében a strukturális 
alapokat és az Európai Beruházási Bankot.
E célok elérése érdekében a tagállamoknak 
meg kell valósítaniuk az élethosszig tartó 
tanulásra irányuló koherens és átfogó 
stratégiáikat, amelyekre kötelezettséget 
vállaltak.

Or. es
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Módosítás 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 23 iránymutatás – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– részvételre ösztönző oktatási és képzési 
politikák, valamint a szakmai 
alapképzéshez, a középfokú és a 
felsőoktatáshoz, illetve a szakmai 
gyakorlathoz és a vállalkozói ismeretek 
oktatásához való fokozottabb hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló fellépés,

– részvételre ösztönző oktatási és képzési 
politikák, valamint a szakmai 
alapképzéshez, a középfokú és a 
felsőoktatáshoz, illetve a szakmai 
gyakorlathoz és a vállalkozói ismeretek 
oktatásához való fokozottabb hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló fellépés oly 
módon, hogy az állami és a magánszféra 
előmozdítsa a nők részvételét ott, ahol alul 
vannak képviselve, és hogy a nők tudását 
és képességeit felhasználják,

Or. el

Módosítás 46
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 23 iránymutatás – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– részvételre ösztönző oktatási és képzési 
politikák, valamint a szakmai 
alapképzéshez, a középfokú és a 
felsőoktatáshoz, illetve a szakmai 
gyakorlathoz és a vállalkozói ismeretek 
oktatásához való fokozottabb hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló fellépés,

– részvételre ösztönző oktatási és képzési 
politikák, valamint a szakmai 
alapképzéshez, a középfokú és a 
felsőoktatáshoz, illetve a szakmai 
gyakorlathoz és a vállalkozói ismeretek 
oktatásához való fokozottabb hozzáférés 
megkönnyítésére irányuló fellépés a fiatal 
lányok szakmai választási lehetőségeinek 
diverzifikálása révén,

Or. fr
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Módosítás 47
Astrid Lulling

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 23 iránymutatás – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egész életen át tartó tanulásra irányuló 
hatékony stratégiák, amelyek az európai 
megállapodásoknak megfelelően minden 
iskola, vállalkozás, közhatóság és háztartás 
számára elérhetőek, és magukba foglalják a 
megfelelő ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett
és idősebb munkavállalók tekintetében.

– az egész életen át tartó tanulásra irányuló 
hatékony stratégiák, amelyek az európai 
megállapodásoknak megfelelően minden 
iskola, vállalkozás, közhatóság és háztartás 
számára elérhetőek, és magukba foglalják a 
megfelelő ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett
munkavállalók, az idősebb munkavállalók, 
valamint azon személyek tekintetében, 
akik a munkahelyi és családi 
kötelezettségeik ellátása érdekében 
átmenetileg vagy végleg elhagyták a 
munkaerőpiacot.

Or. fr

Módosítás 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 23. iránymutatás – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az egész életen át tartó tanulásra irányuló 
hatékony stratégiák, amelyek az európai 
megállapodásoknak megfelelően minden 
iskola, vállalkozás, közhatóság és háztartás 
számára elérhetőek, és magukba foglalják a 
megfelelő ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett
és idősebb munkavállalók tekintetében.

– az egész életen át tartó tanulásra irányuló 
hatékony stratégiák, amelyek az európai 
megállapodásoknak megfelelően minden 
iskola, vállalkozás, közhatóság és háztartás 
számára elérhetőek, és magukba foglalják a 
megfelelő ösztönzőket és költségmegosztó 
mechanizmusokat is, a folyamatos, illetve 
munkahelyi képzésben az egész 
életcikluson át való részvétel növelésének 
céljából, különösen az alacsonyan képzett
munkavállalók, az idősebb munkavállalók, 
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valamint azon bármely korú személyek
tekintetében, akik a munkahelyi és családi 
életük összeegyeztetése érdekében 
átmenetileg elhagyták a munkaerőpiacot.

Or. el
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