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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás: 1

Határozatra irányuló javaslat
2. cikk – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Összetartás — Az összetartóbb 
társadalom megteremtésének elősegítése 
azzal, hogy felhívják a nyilvánosság 
figyelmét arra, hogy mindenki javát 
szolgálja, ha sikerül leküzdeni a 
szegénységet, és senki sem szorul a 
társadalom peremére. Az európai év 
elősegíti egy olyan társadalom 
megteremtését, amely képes az 
életminőség, a jólét és társadalmi háttértől 
függetlenül az esélyegyenlőség növelésére 
és biztosítására, világszerte biztosítja a 
generációkon belüli és generációk közti 
szolidaritást, illetve a politikai döntések 
összhangját az EU fellépéseivel.

c) Összetartás — Az összetartóbb 
társadalom megteremtésének elősegítése 
azzal, hogy felhívják a nyilvánosság 
figyelmét arra, hogy mindenki javát 
szolgálja, ha sikerül leküzdeni a 
szegénységet, és senki sem szorul a 
társadalom peremére. Az európai év 
elősegíti egy olyan társadalom 
megteremtését, amely képes az 
életminőség, a jólét és társadalmi háttértől 
és nemtől függetlenül az esélyegyenlőség 
növelésére és biztosítására, világszerte 
biztosítja a generációkon belüli és 
generációk közti szolidaritást, illetve a 
politikai döntések összhangját az EU 
fellépéseivel.

Or. en

Módosítás: 2

Határozatra irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év azt is figyelembe veszi, 
hogy a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés a nőket és férfiakat 

Az európai év azt is figyelembe veszi, 
hogy a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés a nőket és férfiakat 
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különbözőképpen érinti. különbözőképpen érinti, valamint 
tevékenységeinek végrehajtása és 
értékelése során szem előtt tartja a 
nemekhez fűződő szempontokat is.

Or. en

Módosítás: 3

Határozatra irányuló javaslat
6. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti 
végrehajtó testületet, amely megszervezi az 
egyes tagállamok részvételét az európai 
évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű 
koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület 
az európai év nemzeti stratégiájának és 
prioritásainak meghatározásáért, valamint a 
közösségi finanszírozásra javasolt egyes 
fellépések kiválasztásáért felelős. A 
nemzeti stratégiát és az európai év 
prioritásait a 2. cikkben felsorolt 
célkitűzésekkel összhangban kell 
meghatározni.

1. Minden tagállam kinevez egy nemzeti 
végrehajtó testületet, amely megszervezi az 
egyes tagállamok részvételét az európai 
évben, illetve biztosítja a nemzeti szintű 
koordinációt. A nemzeti végrehajtó testület 
az európai év nemzeti stratégiájának és 
prioritásainak meghatározásáért, valamint a 
közösségi finanszírozásra javasolt egyes 
fellépések kiválasztásáért felelős. A 
nemzeti stratégiát és az európai év 
prioritásait a 2. cikkben felsorolt 
célkitűzésekkel és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének 4. cikk szerinti elvével 
összhangban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás: 4

Határozatra irányuló javaslat
8. cikk – (2) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A melléklet II. részében meghatározott
eljárás alapján megvalósuló helyi, 
regionális és országos szintű fellépések 
esetében az Európai Unió általános 

2. A melléklet II. részében meghatározott 
eljárás alapján megvalósuló helyi, 
regionális és országos szintű fellépések 
esetében az Európai Unió általános 
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költségvetéséből az összes támogatható 
költség maximum 50%-áig lehetőség van a 
társfinanszírozásra.

költségvetéséből az összes támogatható 
költség maximum 80%-áig lehetőség van a 
társfinanszírozásra.

Or. en

Indokolás

A módosításról a 6. módosítással együtt szavaznak.

Módosítás: 5

Határozatra irányuló javaslat
9. cikk – (1) bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. 
cikk (2) bekezdése alapján a fellépések 
finanszírozásáról szóló határozatokat a 
Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban fogadja el.

1. A 8. cikk (1) bekezdése, valamint a 8. 
cikk (2) bekezdése alapján a fellépések 
finanszírozásáról szóló határozatokat a 
Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban fogadja el,
tiszteletben tartva a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének 4. cikk szerinti elvét.

Or. en

Módosítás: 6

Melléklet – II. rész – 1. pont
II. A FELLÉPÉSEK NEMZETI SZINTŰ TÁRSFINANSZÍROZÁSA

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
megvalósuló fellépések országonként a 
teljes költség legfeljebb 50 %-áig
jogosultak közösségi költségvetési 
finanszírozásra. Köz- vagy 
magánforrásokból a nemzeti 
társfinanszírozásnak legalább 50 %-ban
kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A 
fellépések kiválasztásakor a nemzeti 

1. A helyi, regionális vagy nemzeti szinten 
megvalósuló fellépések országonként a 
teljes költség legfeljebb 80 %-áig
jogosultak közösségi költségvetési 
finanszírozásra. Köz- vagy 
magánforrásokból a nemzeti 
társfinanszírozásnak legalább 20 %-ban
kell kiegészítenie az EU-finanszírozást. A 
fellépések kiválasztásakor a nemzeti 
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végrehajtó testületek szabadon dönthetnek 
arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást 
az egyes fellépések végrehajtásáért felelős 
szervezetektől, és ha igen, akkor milyen 
mértékben.

végrehajtó testületek szabadon dönthetnek 
arról, hogy igényelnek-e társfinanszírozást 
az egyes fellépések végrehajtásáért felelős 
szervezetektől, és ha igen, akkor milyen 
mértékben.

Or. en

Indokolás

A módosításról a 4. módosítással együtt szavaznak.
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