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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás: 1

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 a következő 
kulcsfontosságú területekkel 
foglalkozzanak:

– 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 szociális 
védelmi rendszerek korszerűsítése, 
valamint átfogó megközelítés elfogadása a 
nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetés-mentesség terén;

– a munkavállalók és vállalkozások 
alkalmazkodóképességének erősítése, 
valamint 

– a munkavállalók és vállalkozások 
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
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Módosítás: 2

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 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, különösen a 
munkahelyi és családi élet 
összeegyeztetése érdekében, valamint a 
foglalkoztatás biztonságával és a szociális 
biztonsággal.

Or. fr

Módosítás: 3

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 

– 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 bizonytalan 
munkák és a megfelelő megélhetést nem 
biztosító munkát vállalók arányának 
csökkentésétől. A munka minősége, a 
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foglalkoztatás közötti szinergiákat teljes 
mértékben ki kell használni.

termelékenység és a foglalkoztatás közötti 
szinergiákat teljes mértékben ki kell 
használni.

Or. fr

Módosítás: 4

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 csonka családok szegénysége− 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.

Or. fr

Módosítás: 5

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 

Az egyenlő esélyek biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
nélkülözhetetlen a haladáshoz. A nemek 
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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 
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.

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 szigorú 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: 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – hatodik albekezdés – harmadik francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a humán erőforrás terén megvalósított 
befektetés fokozása a hatékonyabb oktatás 
és képzés révén.

– a humán erőforrás terén megvalósított 
befektetés fokozása a hatékonyabb oktatás 
és képzés révén, valamint a 
szakmaválasztás diverzifikációja révén, a 
nők és a férfiak szakmai életének teljes 
idejére kiterjedő foglalkoztatási 
alkalmasság növelése céljából,
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Or. fr

Módosítás: 7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1. szakasz – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foglalkoztatási szintek emelése a 
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.

A foglalkoztatási szintek emelése a 
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. 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. fr
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Módosítás: 8

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 1. szakasz – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelő feltételeket kell biztosítani a 
foglalkoztatásban való haladáshoz, akár 
pályakezdésről, akár egy kihagyott időszak 
utáni visszatérésről, akár a munkával töltött 
időszak meghosszabbításának igényéről 
van szó. A munka minősége – ideértve a 
fizetést és a juttatásokat, a 
munkafeltételeket, az élethosszig tartó 
tanuláshoz való hozzáférést és a 
karrierlehetőségeket –, valamint a szociális 
védelmi rendszerek nyújtotta védelem és 
ösztönzések létfontosságúak a rugalmas 
biztonság megközelítése vonatkozásában. 
A gyermekgondozás biztosítására irányuló 
politikák szükségesek azért, hogy nagyobb 
teret kapjon a munka életciklus-alapú 
megközelítése, valamint előrelépés 
történjen a munka és a családi élet jobb 
összeegyeztethetősége érdekében. Hasznos 
viszonyítási érték, hogy 2010-re 
gyermekgondozási szolgáltatást kell 
biztosítania a 3 éves kor és a kötelező 
beiskolázási életkor közötti gyermekek 
legalább 90%-a részére, és a 3 éves kor 
alatti gyermekek legalább 33%-a részére. 
A szülők, mindenekelőtt az egyedülálló 
szülök átlagos foglalkoztatási arányának 
növekedése családtámogatási 
intézkedéseket tesz szükségessé. A 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk az egyedülálló szülők és a 
sokgyermekes családok speciális igényeire. 
Továbbá a munkával töltött életszakasz 
meghosszabbítása érdekében a 
munkaerőpiacról kilépők tényleges átlagos 
életkorának 2010-re uniós szinten 5 évvel 
kell nőnie (a 2001-es adathoz képest, 
amely 59,9 év volt). A tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozni az 
egészségmegőrzés és az egészségvédelem, 

Megfelelő feltételeket kell biztosítani a 
foglalkoztatásban való haladáshoz, akár 
pályakezdésről, akár egy kihagyott időszak 
utáni visszatérésről, akár a munkával töltött 
időszak meghosszabbításának igényéről 
van szó. A munka minősége – ideértve a 
fizetést és a juttatásokat, a 
munkafeltételeket, az élethosszig tartó 
tanuláshoz való hozzáférést és a 
karrierlehetőségeket –, valamint a szociális 
védelmi rendszerek nyújtotta védelem és 
ösztönzések létfontosságúak a rugalmas 
biztonság megközelítése vonatkozásában. 
A gyermekgondozás biztosítására irányuló 
politikák szükségesek azért, hogy nagyobb 
teret kapjon a munka életciklus-alapú 
megközelítése, valamint előrelépés 
történjen a munka és a családi élet jobb 
összeegyeztethetősége érdekében. 
Rendkívül fontos célkitűzés, hogy 2010-re 
gyermekgondozási szolgáltatást kell 
biztosítania a 3 éves kor és a kötelező 
beiskolázási életkor közötti gyermekek 
legalább 90%-a részére, és a 3 éves kor 
alatti gyermekek legalább 33%-a részére. 
A szülők, mindenekelőtt az egyedülálló 
szülök átlagos foglalkoztatási arányának 
növekedése családtámogatási 
intézkedéseket tesz szükségessé. A 
tagállamoknak különös figyelmet kell 
fordítaniuk az egyedülálló szülők, a 
sokgyermekes családok, és az idős 
embereket vagy fogyatékkal élőket eltartó 
családok speciális igényeire. Továbbá a 
munkával töltött életszakasz
meghosszabbítása érdekében a 
munkaerőpiacról kilépők tényleges átlagos 
életkorának 2010-re uniós szinten 5 évvel 
kell nőnie (a 2001-es adathoz képest, 
amely 59,9 év volt). A tagállamoknak 
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valamint az egészséges életmód 
népszerűsítése érdekében, a betegségek 
okozta terhek csökkentése, a munkaerő 
produktivitásának növelése és a munkával 
töltött élettartam meghosszabbítása 
céljából.

intézkedéseket kell hozni az 
egészségmegőrzés és az egészségvédelem, 
valamint az egészséges életmód 
népszerűsítése érdekében, a betegségek 
okozta terhek csökkentése, a munkaerő 
produktivitásának növelése és a munkával 
töltött élettartam meghosszabbítása 
céljából.

Or. fr

Módosítás: 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- megújult törekvés a fiatalok 
munkaerőpiacra való belépésének 
elősegítésére és a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére, az 
Európai Ifjúsági Egyezményben foglaltak 
szerint,

- megújult törekvés a fiatalok 
munkaerőpiacra való belépésének 
elősegítésére és a fiatalok 
munkanélküliségének csökkentésére, az 
Európai Ifjúsági Egyezményben foglaltak 
szerint, küzdve a nemek közötti 
megkülönböztetés ellen,

Or. fr

Módosítás: 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- modern szociális védelmi rendszerek, 
beleértve a nyugdíj- és egészségbiztosítási 
rendszereket, biztosítva ezek szociális 
megfelelőségét, pénzügyi fenntarthatóságát 
és a társadalom változó szükségleteinek 
való megfelelését, a foglalkoztatásban való 
részvétel és megmaradás elősegítése és a 
munkával töltött életszakasz 

- modern szociális védelmi rendszerek, 
beleértve a nyugdíj- és egészségbiztosítási 
rendszereket, biztosítva ezek szociális 
megfelelőségét, pénzügyi fenntarthatóságát 
és a társadalom változó szükségleteinek 
való megfelelését, a foglalkoztatásban való 
részvétel és megmaradás, valamint az 
anyagi függetlenség elősegítése és a 
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meghosszabbítása érdekében. munkával töltött életszakasz 
meghosszabbítása érdekében.

Or. fr

Módosítás: 11

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 
szinten, ezen ágazatok társadalmi 
átértékelésén keresztül.

Or. fr

Módosítás: 12

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 átláthatósága 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 
esélyegyenlőség terén létező szabályok 
tiszteletben tartása érdekében,

Or. fr
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Módosítás: 13

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 nők 
részvételének előmozdítása révén ott, ahol 
alul vannak képviselve,

Or. fr

Módosítás: 14

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 életük 
összeegyeztetése érdekében átmenetileg 
elhagyták a munkaerőpiacot.

Or. fr
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