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Módosítás 1
Anna Záborská

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a nőkről és a szegénységről az 
Európai Unióban című, 2005. október 13-
i állásfoglalására1,

Or. fr

Módosítás 2
Anna Záborská

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

- tekintettel a nemen alapuló 
megkülönböztetésmentességről és a 
generációk közötti szolidaritásról szóló, 
2009. február [...]-i állásfoglalására2,

Or. fr

Módosítás 3
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EK-Szerződés 2. cikke 
kifejezetten előírja, hogy a férfiak és nők 
közötti szolidaritás és egyenlőség az 
Európai Unió alapjául szolgáló értékek 

                                               
1 HL C 233 E., 2006.9.28., 130.o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)[...].
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között szerepel, továbbá hogy a Bizottság 
és a tagállamok feladata a nők jogai 
tiszteletben tartásának biztosítása, és a
társadalom valamennyi tagja gazdasági és 
társadalmi életben való részvételének 
megkönnyítése,

Or. en

Módosítás 4
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a szegénység az emberi jogok 
egyik megsértését jelenti és az az elleni 
küzdelemnek prioritást kell élveznie, 
különös hangsúlyt helyezve a nőkre, akik 
esetében a szegénység kockázata 
magasabb, mint a férfiaknál, gazdasági 
függésük (sokuk fizetés nélküli, dolgozó 
családtag), a munkaerő-piacon a nemek 
közötti, állandósult bérszakadék és amiatt, 
hogy a nők képviselik az egyedülálló 
szülők és az idősödő emberek többségét,

Or. en

Módosítás 5
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a nemek közötti egyenlőségbe 
való befektetésbe az is beletartozik, hogy 
munkálkodni kell a nők szegénységből 
való kiemelésén, csökkentve ezáltal a 
szegénység következő generációkra való 
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átörökítésének kockázatát,

Or. en

Módosítás 6
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az olyan fontos területek, mint 
amilyen a munkaerő mobilitása, a tudás 
mobilitása és az egészségügyi ellátás 
mobilitása, másként hatnak a nők életére, 
mint a férfiakéra,

Or. en

Módosítás 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. tudomásul veszi a megújított szociális 
menetrend ismertetését a Bizottság által, 
amely lehetővé teszi a további fejlődést, 
valamint célirányosabb és integráltabb 
megközelítést nyújt a szociálpolitikák 
számára a foglalkoztatás, az 
esélyegyenlőség, az oktatás, az 
egészségügy és az információs társadalom 
területének mobilizálása által, továbbá 
bízik abban, hogy ez hozzájárul az
esélyegyenlőség támogatásához, több és 
jobb munkahely megteremtéséhez, 
valamint a szegénység, a hátrányos 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés kezelésére irányuló 
erőfeszítésekhez;

1. tudomásul veszi a megújított szociális 
menetrend ismertetését a Bizottság által, 
amely lehetővé teszi a további fejlődést, 
valamint célirányosabb és integráltabb 
megközelítést nyújt a szociálpolitikák 
számára a foglalkoztatás, az 
esélyegyenlőség, az oktatás, az 
egészségügy és az információs társadalom 
területének mobilizálása által, továbbá 
bízik abban, hogy ez hozzájárul a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség támogatásához, 
több és jobb munkahely megteremtéséhez, 
valamint a szegénység, a hátrányos 
megkülönböztetés és a társadalmi 
kirekesztés kezelésére irányuló 
erőfeszítésekhez;
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Or. en

Módosítás 8
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rendkívüli mértékben sajnálja, hogy a 
megújított szociális menetrend nem 
helyezi a nőket a Bizottság prioritásai 
közé, és felszólítja a Bizottságot, hogy 
valamennyi kulcsfontosságú intézkedési 
területen belül érvényesítse a nők jogait 
annak érdekében, hogy kifejezetten 
figyelembe vegye valamennyi 
intézkedésnek a nőkre gyakorolt hatását 
annak megakadályozása érdekében, hogy 
ők váljanak a XXI. század új 
kizsákmányolt osztályává;

Or. en

Módosítás 9
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet a szegénység növekedésére, 
a bizonytalan munkára és az 
egyenlőtlenségekre; felszólítja a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
politikákat a bérek és a nyugdíjak
helyreállítására, ami hozzá fog járulni a 
nagyobb mértékű igazságossághoz a jólét 
elosztásában, a munkavállalók és a 
nyugdíjasok – különösen a nők – javított 
életszínvonalához, valamint a gazdasági 
talpraálláshoz;
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Or. en

Módosítás 10
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. különösen azt sajnálja, hogy a 
csomagból hiányzik az egyenlő díjazásról 
szóló irányelv – mind az egyes gazdasági 
ágazatokon belül, mind pedig azok között 
a nemek közötti bérszakadék 
csökkentésére irányuló, nemi szempontból 
semleges munkaértékelési rendszerrel, 
valamint a munka és a magánélet 
összeegyeztetésére vonatkozó különös 
intézkedésekkel kísért – felülvizsgálata;

Or. en

Módosítás 11
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. kéri a tagállamokat, hogy 2010-ig
emeljék magasabb szintre a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó jogszabályokat, 
érvényesítsék a nemek közötti 
egyenlőséget valamennyi politikai
területen, amint azt az EKSz. 3. cikkének 
(2) bekezdése előírja, valamint hogy 
biztosítsák a férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv 
hatékony átültetését és végrehajtását;
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Or. en

Módosítás 12
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy az új demográfiai 
kihívások ismeretében a negatív 
tendenciákra az a legjobb megoldás, ha 
foglalkoznak a szegénységben élő, az 
élelemhez, a lakhatáshoz, oktatáshoz és 
fizetéshez való egyenlőtlen és nem 
megfelelő hozzáféréssel rendelkező olyan 
nők helyzetével, akik nem tudják 
összeegyeztetni a munkát és a 
magánéletet;

Or. en

Módosítás 13
Gabriela Creţu

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. kéri a Bizottságot, hogy végezzen 
tanulmányokat azokra a közép- és hosszú 
távú hatásokra vonatkozóan, amelyeket a 
különféle mobilitások gyakorolnak a 
nőkre, továbbá hogy javasoljon 
intézkedéseket a negatív hatások 
csökkentésére;

Or. en
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Módosítás 14
Urszula Krupa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy Európa érdekeinek és 
értékeinek, köztük az esélyegyenlőség
terén kimagasló személyiségeknek hozzá 
kell járulniuk a nemzetközi szintű döntések 
befolyásolásához;

2. úgy véli, hogy Európa érdekeinek és 
értékeinek, köztük az emberi jogok 
védelme terén kimagasló személyiségeknek 
hozzá kell járulniuk a nemzetközi szintű 
döntések befolyásolásához;

Or. en

Módosítás 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy Európa érdekeinek és 
értékeinek, köztük az esélyegyenlőség 
terén kimagasló személyiségeknek hozzá 
kell járulniuk a nemzetközi szintű döntések 
befolyásolásához;

2. úgy véli, hogy Európa érdekeinek és 
értékeinek, köztük az esélyegyenlőség 
terén kimagasló személyiségeknek hozzá 
kell járulniuk a nemzetközi szintű döntések 
befolyásolásához – a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrend keretében –, az 
alapvető jogok és a nemzetközi 
egyezmények – különösen a nők, az anyák 
és a gyermekek munkájára, továbbá az 
oktatásra vonatkozók – alkalmazásához;

Or. en

Módosítás 16
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. újólag megerősíti, hogy elutasítja a 
Tanács által javasolt, a munkaidőről szóló 
irányelvre irányuló tervezetet, és felszólít 
az említett javaslat visszavonására; 
felszólítja továbbá a Tanácsot, hogy 
vállaljon erőteljesen kötelezettséget a 
bérek csökkentése nélküli munkaidő-
csökkentés mellett, a tagállamokat pedig 
arra, hogy hangolják össze a munkaidő 
fokozatos csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy 
elérjék a 35 órás munkahéttel kapcsolatos 
rövid távú célkitűzést; úgy véli, hogy a 
bérek csökkentése nélküli munkaidő-
csökkentést – főként a nők számára – a 
munkahelyteremtés és a gazdaság 
ösztönzésének egy másik módjaként kell 
tekinteni;

Or. en

Módosítás 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a rugalmasságot és 
biztonságot ki kell használni a szociálisan 
hátrányos helyzetűek, különösen a nők és 
az idősek javára; e célból kiegyensúlyozott 
megközelítést kell elfogadni a dolgozó nők 
érdekeire való tekintettel, valamint a 
gazdasági növekedés előmozdítását 
illetően;

3. úgy véli, hogy a rugalmasságot és 
biztonságot ki kell használni a szociálisan 
hátrányos helyzetűek, különösen a nők és 
az idősek javára, akik jobban ki vannak 
téve a rendkívüli szegénység 
kockázatainak, ami a Bizottság 
tanulmányaiban is kiemelt tény; e célból 
kiegyensúlyozott megközelítést kell 
elfogadni a dolgozó nők érdekeire való 
tekintettel, valamint a gazdasági növekedés 
előmozdítását illetően;

Or. en
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Módosítás 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. úgy véli, hogy a rugalmasságot és 
biztonságot ki kell használni a szociálisan 
hátrányos helyzetűek, különösen a nők és 
az idősek javára; e célból kiegyensúlyozott 
megközelítést kell elfogadni a dolgozó nők 
érdekeire való tekintettel, valamint a 
gazdasági növekedés előmozdítását
illetően;

3. úgy véli, hogy a rugalmasságot és 
biztonságot ki kell használni a szociálisan 
hátrányos helyzetűek, különösen a nők és 
az idősek javára; e célból kiegyensúlyozott 
megközelítést kell elfogadni a dolgozó 
nők, valamint a nyugdíjas nők érdekeire 
való tekintettel, valamint a nők gazdasági 
növekedés előmozdításához való esetleges 
és tényleges hozzájárulásának 
integrálását illetően;

Or. en

Módosítás 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy új ösztönzőket kell 
végrehajtani a családi és a szakmai élet 
összeegyeztetésének javítása érdekében 
azáltal, hogy a nők számára a szociális 
szolgáltatások teljes csomagját biztosítják; 

Or. en

Módosítás 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy néhány – elsősorban a 
nők által betöltött – szakmában az 
alacsonyabb bérek megszüntetése a 
társadalmi méltányosság és a gazdasági 
függetlenség új modellje 
megvalósításának egyik előfeltétele;

Or. en

Módosítás 21
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a válságra és 
annak következményeire nem lehet a 
lakosság jólétének fokozása nélkül 
reagálni; arra kéri a tagállamokat, hogy 
erősítsék meg az állami és szociális 
védelmi rendszerek szociális funkcióit, 
erősítsék meg a berendezésekbe való 
állami befektetéseket, különösen az 
óvodákban és idősotthonokban, 
dolgozzanak ki olyan lakáspolitikát, amely 
garantálja mindenki lakhatáshoz való 
jogát, védjék és fejlesszék az állami 
egészségügyi szolgáltatást és javítsák az 
állami oktatást;

Or. en

Módosítás 22
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az oktatás fontosságát a 
szociálpolitika keretében; hangsúlyozza a 
minőségi oktatás szükségességét a fiatalok 
számára a korai iskolaelhagyás 
jelenségének kiküszöbölése érdekében;
ezen túlmenően, a fiatalokat, illetve 
különösen a lányokat és a nőket, 
tájékoztatni kell az oktatás és képzés terén 
a rendelkezésükre álló lehetőségekről;

4. kiemeli az oktatás fontosságát a 
szociálpolitika keretében; hangsúlyozza a 
minőségi oktatás szükségességét a fiatalok 
számára a korai iskolaelhagyás 
jelenségének kiküszöbölése érdekében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy EU-szerte
küzdeni kell az iskolai szegregáció ellen,
ezen túlmenően, a fiatalokat, illetve 
különösen a lányokat és a nőket, 
tájékoztatni kell az oktatás és képzés terén 
a rendelkezésükre álló lehetőségekről;

Or. en

Módosítás 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az oktatás fontosságát a 
szociálpolitika keretében; hangsúlyozza a 
minőségi oktatás szükségességét a fiatalok 
számára a korai iskolaelhagyás 
jelenségének kiküszöbölése érdekében;
ezen túlmenően, a fiatalokat, illetve 
különösen a lányokat és a nőket, 
tájékoztatni kell az oktatás és képzés terén 
a rendelkezésükre álló lehetőségekről;

4. kiemeli az oktatás fontosságát a 
szociálpolitika keretében; hangsúlyozza a 
minőségi oktatás szükségességét a fiatalok 
számára a korai iskolaelhagyás 
jelenségének kiküszöbölése érdekében;
ezen túlmenően, a fiatalokat, illetve 
különösen a lányokat és a nőket, 
tájékoztatni kell az oktatás és képzés terén 
a rendelkezésükre álló lehetőségekről;
felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen egy 
újabb lépést az egész életen át tartó 
tanulás területén azáltal, hogy a férfiak és 
nők közötti egyenlőséget előmozdító 
intézkedéseket fogad el, például olyan új 
készségeket kínál (mint amilyen az új 
technológiák alkalmazása), amelyek 
lehetővé teszik a nők munkaerőpiacra 
való újbóli integrációját;

Or. en
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Módosítás 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ösztönzi a szociális partnerekkel 
folytatott párbeszéd fokozását, amely a 
szülői szabadság javításához vezet; üdvözli 
a szülési szabadságra és az önálló 
vállalkozók jogaira vonatkozó új bizottsági 
javaslatokat;

5. ösztönzi a szociális partnerekkel 
folytatott párbeszéd fokozását, amely a 
szülői szabadság javításához vezet; üdvözli 
a szülési szabadságra és az önálló 
vállalkozók jogaira vonatkozó új bizottsági 
javaslatokat; hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell a nőknek a 
munkaerőpiacra való újbóli integrációját, 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy azt 
hatékonyan mozdítsa elő;

Or. en

Módosítás 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a nők – mind 
munkáltatóként, mind pedig 
munkavállalóként történő – munkaerő-
piaci részvételének fontosságát az EU 
foglalkoztatás és szociális ügyek, de a 
növekedés és a jólét területein meglévő 
célkitűzéseinek elérésében; hangsúlyozza, 
hogy a nők számára lehetőségeket kell 
biztosítani, hogy megszerzett 
képesítéseiket fejlesszék, valamint hogy 
kihasználhassák iskolázottságukat és 
képzettségüket; hangsúlyozza azonban, 
hogy a nők számára választási 
lehetőségeket kell felkínálni, ami 
megkönnyíti családi és magánéletük 
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megfelelőbb megszervezését; 

Or. en

Módosítás 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sürgeti a Bizottságot, hogy tevékenyen 
ösztönözze a nők vállalkozásait, amely 
lehetővé teszi számukra a családi és 
szakmai élet megfelelőbb 
összeegyeztetését; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a jogszabályokra irányuló 
javaslatokban garantáljon rugalmasságot 
az olyan igazgatási vagy pénzügyi terhek 
elkerülése érdekében, amelyek 
korlátozhatják a nők vállalkozások terén 
tett kezdeményezőkészségét;

Or. en

Módosítás 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felkéri a Bizottságot, hogy annak 
érdekében, hogy a hátrányos társadalmi 
csoportok jobban hozzáférjenek a 
szociális ellátásokhoz, elegyítse a 
megújított szociális menetrendet más 
olyan kezdeményezésekkel, mint amilyen 
a nemek közötti egyenlőségről szóló 
európai paktum, a fiatalokról szóló 
európai paktum és az Európai Szövetség a 
Családokért;
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Or. en

Módosítás 28
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a legszegényebb 
nőknek kell az első olyan partnereknek 
lenniük, akik megtapasztalják,
megvalósítják és értékelik a megújított 
szociális menetrendet, mivel a nagy 
szegénységben élő nőknek fel kell 
vállalniuk szerepüket és feladataikat –
beleértve az anyaságot is –, mint minden 
más nőnek, továbbá ugyanazokat az 
örömöket tapasztalják meg, ugyanolyan 
célokkal rendelkeznek, ugyanazok a 
félelmeik és kételyeik, csak éppen ezt a 
nők nagy részénél sokkal nehezebb anyagi 
körülmények között élik meg;

Or. fr

Módosítás 29
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy az a puszta tény, hogy 
valakinek munkája van nem képez 
elegendő védelmet a rendkívüli 
szegénységgel szemben, továbbá hogy több 
nő dolgozik kevesebb pénzért, mint a 
férfiak, különösen a munkahelyi 
szegregáció következtében, míg igen 
gyakran a szociális segély sem véd már a 
rendkívüli szegénység ellen;
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Or. fr

Módosítás 30
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. úgy véli, hogy nem lehet a nők 
rendkívüli szegénységét és az abból eredő 
társadalmi kirekesztést felszámolni a 
férfiak nyílt koordinációs módszerben és a 
megújított szociális menetrend 
végrehajtására irányuló nemzeti 
tervekben játszott szerepének vizsgálata 
nélkül;

Or. fr

Módosítás 31
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy a rendkívüli 
szegénység és az abból eredő társadalmi 
kirekesztés már nem érthető meg pusztán 
az azokkal kapcsolatos, gazdasági 
számadatok alapján, hanem azokat az 
emberi és a polgári jogok tekintetében 
ugyanúgy vizsgálni kell; elismeri, hogy a 
tőke és az áruk szabad mozgásának elve 
ilyenként nem teszi lehetővé a szegénység 
és a tartós szegénység (főként, amikor 
fennmarad) felszámolását, valamint hogy 
a rendkívüli szegénység az esélyektől való 
megfosztást jelenti, és nem teszi lehetővé a 
közösségi életben való tényleges részvételt, 
a környezetük iránt érzéketlenné téve a 
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szegénységgel érintetteket;

Or. fr

Módosítás 32
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felszólít arra, hogy valamennyi 
döntéshozatali szinten erősítsék meg a 
legszegényebb nőkkel és családokkal 
létrehozott partnerséget azzal a céllal, 
hogy tapasztalataikból le lehessen vonni 
azokat az intézkedéseket és eszközöket, 
amelyek lehetővé teszik a tartós
szegénység elleni hatékony küzdelmet és a 
tartós szegénységből eredő társadalmi 
kirekesztés leküzdését; az említett 
partnerség lehetővé válása érdekében kéri 
az összes érintett intézményt, hogy a 
koordináció nyílt módszerét és a 
magújított szociális menetrend operatív 
keretét igazítsák a nagy szegénységben élő 
nők igényeihez;

Or. fr

Módosítás 33
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felkéri a tagállamokat, hogy a 
megújított szociális menetrend 
végrehajtásakor fogadjanak el kiegészítő 
támogatási intézkedéseket, különösen a 
dolgozó vagy egyedülálló vagy 



AM\765300HU.doc 19/21 PE418.424v02-00

HU

nagycsaládos anyák tekintetében, 
rugalmas munkaidejű állások találására 
alkalmas lehetőségeket biztosítva a 
számukra, hogy összetett családi 
kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni;

Or. fr

Módosítás 34
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. tisztelettel adózik a legszegényebb nők 
által a nyomorral szemben vívott 
mindennapi küzdelem előtt, és üdvözli 
azon polgárok jótékony részvételét, akik e 
nőket kísérik és támogatják őket, mivel így 
jelentősen hozzájárulnak a megújított 
szociális menetrend végrehajtásához; 
üdvözli az olyan nemzetközi nem 
kormányzati szervezetek részvételét – mint 
a Caritas internationalis vagy az ATD 
Quart Monde, amelyek hosszú ideje 
foglalkoznak a leginkább hátrányos 
helyzetű rétegekkel –, valamint a szociális 
ágazatba tartozó nem kormányzati 
szervezetek európai hálózatainak 
részvételét;

Or. fr

Módosítás 35
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. felszólítja az összes döntéshozatali 
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szinten a megújított szociális menetrend 
végrehajtásával megbízott valamennyi 
intézményt, hogy fogadják el a szegénység 
ugyanazon fogalommeghatározását, 
amelyet a Parlament az Unióban az 
alapvető jogokról alkotott állásfoglalások 
összességében elfogadott: a 
bizonytalanság egy vagy több biztonság 
hiánya, nevezetesen a foglalkoztatási 
biztonságé, amely lehetővé teszi az 
emberek és családjaik számára, hogy 
szakmai, családi és társadalmi 
kötelezettségeiket ellássák és élvezzék 
alapvető jogaikat. Az ebből fakadó 
bizonytalanság lehet kiterjedtebb vagy 
szűkebb és súlyosabb és határozottabb, 
illetve kevésbé súlyos és határozott 
következményekkel is bírhat. A 
bizonytalanság nagy szegénységhez vezet, 
amennyiben több életterületet érint, 
tartóssá válik, veszélyezteti a feladatok 
elvégzését és a jogok újbóli megszerzését;

Or. fr

Módosítás 36
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5i. hangsúlyozza az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak a megújított 
szociális menetrend keretében folytatott 
strukturált szociális párbeszéd 
tekintetében meglévő jelentőségét, és 
felszólítja, hogy továbbra is rendezze meg
az európai Quart Monde nyitott 
egyetemeket, amelyek 1989 óta egy, a 
legszegényebb polgárok és az Unió 
tisztviselői, az összes szinten megválasztott 
képviselő, valamint a szervezett civil 
társadalom képviselői közötti, tényleges 
párbeszéd színhelyeit biztosítják, azzal a 
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különös szándékkal, hogy lehetővé tegye a 
leginkább hátrányos helyzetű polgárok 
számára, hogy megvédjék álláspontjukat 
és hozzájáruljanak a nyomorral szembeni 
küzdelemhez, ami konkrét példa az 
európai szinten kiváló, a megújított 
szociális menetrend végrehajtására 
irányuló helyes gyakorlatra;

Or. fr
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