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Módosítás 1
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a szolgáltatási ágazat adja az 
Európai Unió gazdasági tevékenységének 
70%-át, valamint a teljes 
foglalkoztatottság hasonló és egyre 
növekvő százalékos arányát;

Or. bg

Módosítás 2
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel jelenleg tízből kilenc munkahely 
a szolgáltatási ágazatban jön létre, a 
felmérések pedig azt mutatják, hogy az 
egységes szolgáltatási piac további 
bővítése elősegítheti egy jelentős 
foglalkoztatási potenciál
kibontakoztatását, azaz munkahelyek
létrejöttét, amire az EU-nak nagy 
szüksége van a jelenlegi válság idején;

Or. bg

Módosítás 3
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a nők foglalkoztatottsági aránya 
62,1%, a férfiaké pedig 75,1%, ami azt 
jelenti, hogy az Európa 2020 elsődleges
célja – 75%-os foglalkoztatottsági arány
2020-ig – csak akkor teljesíthető, ha több
nő rendelkezik munkaerő-piaci 
hozzáféréssel;

Or. bg

Módosítás 4
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a munka és a magánélet jobb 
egyensúlyát lehetővé tevő politikák 
elősegítik a foglalkoztatási potenciál
jelentős növekedését a nők körében, és 
megkönnyítik a nők jobb eloszlását a 
rendelkezésre álló munkahelyek között, 
ezáltal serkentve a gazdasági növekedést, 
a foglalkoztatást és az innovációt; 
ezenkívül a szolgáltatási ágazatban a nők 
főként olyan területeken 
koncentrálódnak, mint a kiskereskedelem 
vagy a szállodaipar, azonban még nem 
töltenek be magasabb pozíciókat;

Or. bg

Módosítás 5
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a rugalmas munkaszerződések, 
mint például a rugalmas munkaidő, a 
részmunkaidő és a határozott idejű 
foglalkoztatás, ha szabadon választhatóak, 
segíthetnek a gondozási feladatokat ellátó 
nőknek és férfiaknak abban, hogy 
összeegyeztethessék a munkát és az 
ápolást, szem előtt tartva különösen azt, 
hogy a szolgáltatási ágazat sok ilyen 
rugalmas megoldást kínál;

Or. bg

Módosítás 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkakörülményekből (például a munka 
és a gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át 
tartó tanulás tekintetében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási ágazatban 
előforduló – elsősorban nőket érintő –
bizonytalan állapotok felszámolására; 
elutasítja a családi élet megszervezését és 
stabilitását ellehetetlenítő rugalmas és 
bizonytalan szerződéseket; hangsúlyozza, 
hogy állandó, rögzített munkaidejű 
szerződéseket kell kötni oly módon, hogy a 
nők kérésére a munkaidő – a családi élet 
és a munkavégzés jobb összeegyeztetése 
érdekében – megbeszélés tárgyát 
képezhesse, mindeközben biztosítva a 
munkakörülményeket bizonyos jogokkal 
együtt, többek között a bérezés, a 
munkahelyi egészség és biztonság, az 
előmeneteli kilátások, a szociális biztonság 
és az egész életen át tartó tanulás 
tekintetében;

Or. pt
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Módosítás 7
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkakörülményekből (például a munka 
és a gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át 
tartó tanulás tekintetében;

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók – férfiak 
és nők egyaránt – részesülhessenek az 
ágazat számos munkahelyére jellemző 
rugalmas munkakörülményekből, és ezáltal 
a dolgozók össze tudják egyeztetni a 
munkát és a magánéletet, mindeközben 
biztosítva a megfelelő 
munkakörülményeket többek között az
egyenlő munkáért járó egyenlő bérezés
elve, a munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági normák, az előmeneteli 
kilátások, a továbbképzés, a szociális 
biztonság és az egész életen át tartó tanulás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 8
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
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érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkakörülményekből (például a munka 
és a gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át 
tartó tanulás tekintetében;

érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkabeosztásból (például a munka és a 
gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át 
tartó tanulás tekintetében; hangsúlyozza, 
hogy az EUMSZ 157. cikke alapján 
biztosítani kell, hogy a nők és a férfiak 
egyenlő munkáért egyenlő díjazásban 
részesüljenek; megismétli a 2012. május 
24-i állásfoglalásában megfogalmazott, a 
2006/54/EK irányelv legkésőbb 2013. 
február 15-ig való felülvizsgálatára 
irányuló kérést;

Or. en

Módosítás 9
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkakörülményekből (például a munka 
és a gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, az előmeneteli kilátások, a 
szociális biztonság és az egész életen át 

1. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyenek konkrét 
lépéseket a szolgáltatási piac további 
mélyítése felé az abban rejlő jelentős 
munkalehetőségek fejlesztése és annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
részesülhessenek az ágazat számos 
munkahelyére jellemző rugalmas 
munkakörülményekből (például a munka 
és a gondozási feladatok összeegyeztetése 
érdekében), mindeközben biztosítva a 
megfelelő munkakörülményeket többek 
között a bérezés, a munkahelyi egészség és 
biztonság, a hozzáférhetőség, az 
előmeneteli kilátások, a szociális biztonság 
és az egész életen át tartó tanulás 
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tartó tanulás tekintetében; tekintetében;

Or. en

Módosítás 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el a női 
munkavállalók védelmét szolgáló 
intézkedéseket, így például az éjszakai 
vagy váltott műszakban végzett munka
alóli kötelező mentességet a 12 év alatti 
gyermeket nevelő nők esetében, 
amennyiben mindkét szülő ilyen 
rendszerben dolgozik; sürgeti a 
tagállamokat, hogy hatékonyan óvják az 
anyaságot és az apaságot, és vegyék fel a 
harcot a terhes nők és szoptató anyák 
jogszerűtlen elbocsátásával szemben;

Or. pt

Módosítás 11
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el a kiszolgáltatott 
munkavállalók munka-erőpiaci 
integrációjára irányuló politikákat,
különös tekintettel az alacsonyan képzett, 
munkanélküli, fiatalabb vagy idősebb 
munkavállalókra, a fogyatékkal élőkre, a 
mentális zavarokkal küzdő egyénekre, 
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illetve a kisebbségi csoportokra, így 
például a migránsokra és a romákra, 
mégpedig célzott és személyre szabott 
pályaorientáció, valamint képzési és 
gyakornoki programok révén; 

Or. ro

Módosítás 12
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális 
partnerekkel konzultálva alakítsanak ki 
olyan stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is; felszólít egy külön 
adó- és kedvezményrendszer kialakítására 
a személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása 
érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 13
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is; felszólít egy külön 
adó- és kedvezményrendszer kialakítására 
a személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és – amennyiben 
szükséges – a szociális partnerek által 
kialkudott minimálbérek szintjét is; 
felszólít egy külön adó- és 
kedvezményrendszer kialakítására a 
személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;

Or. de

Módosítás 14
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is; felszólít egy külön 
adó- és kedvezményrendszer kialakítására 
a személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is, különös hangsúlyt 
fektetve az egyenlő munkáért járó egyenlő 
bérezés elvére, valamint törekedve a 
horizontális és vertikális szegregáció 
kedvezőtlen következményeinek 
kezelésére; felszólít egy külön adó- és 
kedvezményrendszer kialakítására a 
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személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban 
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is; felszólít egy külön 
adó- és kedvezményrendszer kialakítására 
a személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel 
konzultálva alakítsanak ki olyan 
stratégiákat, amelyek révén 
megállapíthatók a szolgáltatási ágazatban
alkalmazandó minimumszabályok, 
beleértve a szabványszerződéseket, a 
kollektív tárgyalást és a jogszabály szerinti 
bérezési szinteket is; felszólít egy külön 
adó- és kedvezményrendszer kialakítására 
a személyi szolgáltatást vagy háztartási 
munkát végzők számára a be nem jelentett 
munka széles körű gyakorlatának 
ellenőrzése és ezáltal a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása érdekében;
ezenkívül a munkavállalók jogaira 
vonatkozó információnak könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie;

Or. bg

Módosítás 16
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az európai 
munkakörülményekről szóló, 2012.
áprilisi ötödik felmérés alapján a 
munkavállalók 18%-a számolt be a
munka és a magánélet egyensúlyának 
hiányáról; az EU egészét tekintve a nők 
19%-a, míg a férfiak 7%-a dolgozik 
rövidített részmunkaidőben (kevesebb 
mint heti 20 órában); a 35–49 év közötti 
férfiaknak mindössze 3%-a dolgozik 
rövidített részmunkaidőben, szemben a 
nők 18%-os arányával ugyanezen 
korcsoportban; egyúttal megjegyzi, hogy a 
részmunkaidős állások többnyire bizonyos 
ágazatokban jellemzőek: a 
részmunkaidőben – rövidített és rendes 
részmunkaidőben –, heti 20–34 órában 
foglalkoztatott munkavállalók több mint 
38%-a az oktatásban, az egészségügyi és 
szociális szolgáltatásokban, illetve egyéb 
szolgáltatásokban, valamint a 
kiskereskedelmi és nagykereskedelmi 
ágazatban dolgozik; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
megfelelő, a munka és a magánélet 
összeegyeztetését lehetővé tevő – a 
részmunkaidős munkavállalókra is 
kiterjedő – szakpolitikákat annak 
érdekében, hogy mindkét szülőt
ösztönözzék a munka és a magánélet 
összeegyeztetésére hivatott 
intézkedésekben való aktív
közreműködésre, ezáltal orvosolva a 
nemek között e tekintetben fennálló 
egyenlőtlenségeket;

Or. en

Módosítás 17
Jutta Steinruck

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat az ápolási szolgáltatások 
területén alkalmazott női munkaerő 
magas számára és a sok esetben fennálló 
rossz munkakörülményekre; 
hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben 
csakhamar megállapodásra kell jutni a
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló 
96/71/EK irányelv végrehajtásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet 
illetően, annak érdekében, hogy leküzdjék 
az ápolási szolgáltatások területén 
tapasztalható megkülönböztetést, 
megfelelő minimális bérszinteket és 
maximális munkaidőt garantáljanak,
valamint egyértelmű biztonsági 
előírásokról gondoskodjanak a 
munkahelyen; hangsúlyozza, hogy ennek 
keretében különösen a munkaerő-
kölcsönző vállalkozások által közvetített 
munkavállalókra vonatkozó feltételeket 
kell egyértelműen szabályozni.

Or. de

Módosítás 18
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági
minimumelőírások betartásáról a 
szolgáltatási ágazatban – különösen a 
távmunka-modell alkalmazásának 
eseteiben, tekintettel a munkavégzés 
helyének sajátos jellemzőire –, egyúttal 
pedig a szociális partnerekkel 
együttműködve gondoskodjanak a 
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vonatkozó jogszabályok aktualizálásáról, 
összhangban a tudományos közösség 
következtetéseivel;

Or. el

Módosítás 19
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az éves növekedési jelentésnek
„A személyi és háztartási szolgáltatások 
foglalkoztatási potenciáljának 
kiaknázása” című munkadokumentumát, 
és felszólítja a tagállamokat, a szociális 
partnereket és más érdekelt feleket, hogy 
aktívan éljenek a szóban forgó kérdés
megvitatására irányuló bizottsági 
felhívással.

Or. bg

Módosítás 20
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy
mihamarabb szülessen megállapodás a 
társadalmi változás és innováció 
programról annak érdekében, hogy a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó
munkavállalók és vállalkozók 
részesülhessenek az említett program 
mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási tengelyéből;

3. üdvözli, hogy a mikrofinanszírozás a 
továbbiakban önálló tengely mentén 
folytatódik a társadalmi változás és 
innováció program keretében, és 
hangsúlyozza a mikrofinanszírozás
fontosságát olyan eszközként, amely a női 
vállalkozók és a szolgáltatási ágazatban
hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő 
egyének támogatására szolgál;
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Or. en

Módosítás 21
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
mihamarabb szülessen megállapodás a 
társadalmi változás és innováció 
programról annak érdekében, hogy a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó 
munkavállalók és vállalkozók 
részesülhessenek az említett program 
mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási tengelyéből;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
mihamarabb szülessen megállapodás a 
társadalmi változás és innováció 
programról annak érdekében, hogy a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó 
munkavállalók és vállalkozók 
részesülhessenek az említett program 
mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási tengelyéből; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy komoly lehetőségek 
állnak a női vállalkozók előtt, mivel 
általában véve a nők továbbra is a 
szolgáltatási ágazatban választanak 
képzést, valamint e területen rendelkeznek 
üzleti tapasztalattal és kereskedelmi 
ismeretekkel;

Or. en

Módosítás 22
Nadja Hirsch

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
mihamarabb szülessen megállapodás a 
társadalmi változás és innováció 
programról annak érdekében, hogy a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó 
munkavállalók és vállalkozók 
részesülhessenek az említett program 

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
mihamarabb szülessen megállapodás a 
társadalmi változás és innováció 
programról annak érdekében, hogy a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó 
munkavállalók és vállalkozók 
részesülhessenek az említett program 
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mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási tengelyéből;

mikrofinanszírozási és szociális 
vállalkozási tengelyéből; üdvözli a 
Bizottság által előterjesztett, szociális 
vállalkozásokról szóló közleményt, mivel 
éppen a nők dolgoznak fokozott 
mértékben a szociális gazdaságban;

Or. de

Módosítás 23
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3а. megjegyzi, hogy széles körben elterjedt 
a be nem jelentett és bizonytalan 
munkavégzés jelensége a szolgáltatási 
ágazatban, különösen a nők körében; a 
Bizottságnak ösztönöznie kell a 
tagállamokat arra, hogy stratégiákat 
dolgozzanak ki, és azokat foglalják bele az 
Európa 2020 stratégia végrehajtására 
irányuló nemzeti stratégiáikba e jelenség 
leküzdése érdekében; a szolgáltatási 
ágazat dolgozói számára biztosítani kell az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségét, 
valamint a tudás megszerzését, a fejlődést 
és a változást elősegítő programokhoz való 
hozzáférést;

Or. bg

Módosítás 24
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó magas 

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó magas 
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számú mobil munkavállaló szociális és 
foglalkoztatási jogait, és küzdjenek a 
kizsákmányolás valamennyi formájával 
szemben;

számú mobil munkavállaló szociális és 
foglalkoztatási jogait, és küzdjenek a 
kizsákmányolás valamennyi formájával és 
a társadalmi kirekesztés kockázatával
szemben; hangsúlyozza, hogy olyan 
szabályozásokat kell elfogadni, amelyek 
elősegítik a munka és a családi élet 
összeegyeztetését;

Or. it

Módosítás 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó magas 
számú mobil munkavállaló szociális és 
foglalkoztatási jogait, és küzdjenek a 
kizsákmányolás valamennyi formájával 
szemben;

4. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
szolgáltatási ágazatban dolgozó magas 
számú mobil munkavállaló szociális és 
foglalkoztatási jogait, és küzdjenek a 
kizsákmányolás valamennyi formájával 
szemben; hangsúlyozza, hogy a munkaerő 
mobilitása nem lehet kötelező;

Or. pt

Módosítás 26
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozzák a be nem jelentett 
munkavégzéssel – ahol a nők aránya 
egyértelműen magasabb – szembeni 
küzdelemre irányuló intézkedéseiket, a 
nők szegénységének leküzdése, valamint a 
szociális biztonsági rendszerek 
fenntarthatóságának biztosítása
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érdekében;

Or. el

Módosítás 27
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul ratifikálják a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. egyezményét, 
amelyet a háromoldalú szervezet 2011-ben 
fogadott el azzal a céllal, hogy biztosítsa a 
háztartási alkalmazottak tisztességes 
munkakörülményeit, valamint a többi 
munkavállalót megillető jogokkal azonos 
alapvető munkajogokat;

Or. en

Módosítás 28
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő programokhoz a 
készségek és a munkaköri feladatok közötti 
eltérések kiegyenlítése érdekében;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen az állandó
készségfejlesztő programokhoz a 
készségek és a munkaköri feladatok közötti 
eltérések kiegyenlítése, valamint a 
munkavállalók számára a folyton változó 
munkaerőpiacon elvárt új készségek és 
képesítések biztosítása érdekében;
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Or. it

Módosítás 29
Marije Cornelissen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő programokhoz a 
készségek és a munkaköri feladatok közötti 
eltérések kiegyenlítése érdekében;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő programokhoz és az egész 
életen tartó tanuláshoz, jövőbeni 
munkaerő-piaci lehetőségeik javítása, 
valamint a készségek és a munkaköri 
feladatok közötti eltérések csökkentése
érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő programokhoz a 
készségek és a munkaköri feladatok közötti 
eltérések kiegyenlítése érdekében;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló – különös tekintettel a 
kiszolgáltatott csoportokra –
hozzáférhessen a készségfejlesztő 
programokhoz a készségek és a munkaköri 
feladatok közötti eltérések kiegyenlítése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 31
Silvana Koch-Mehrin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő programokhoz a 
készségek és a munkaköri feladatok közötti 
eltérések kiegyenlítése érdekében;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, 
hogy a szolgáltatási ágazatban valamennyi 
munkavállaló hozzáférhessen a 
készségfejlesztő és továbbképzési
programokhoz a készségek és a munkaköri 
feladatok közötti eltérések kiegyenlítése
érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az egész életen át tartó 
tanulás összefüggésében a nők 
szakképzésben megfigyelhető alacsony 
részvételi arányát a szolgáltatási 
ágazatban, és ilyen irányú intézkedésre 
szólítja fel a tagállamokat;

Or. el

Módosítás 33
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a készségfejlesztés 
szükségességét a munkaerőpiacra 
visszatérő idősebb munkavállalók és 
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szülők esetében, akik korábban a 
családjukon belüli gyermekek és 
eltartottak gondozásával foglalkoztak;

Or. ro

Módosítás 34
Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a számos tagállam 
által eszközölt drasztikus költségvetési 
megszorítások aránytalanul sújtják a női 
munkavállalókat, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy mérje fel a megszorító 
intézkedések nőkre gyakorolt hatását a 
munkaerőpiacon, különös hangsúlyt 
fektetve a szolgáltatási ágazatra;

6. hangsúlyozza, hogy a számos tagállam 
által eszközölt költségvetési megszorítások 
erőteljesen sújthatják a női 
munkavállalókat, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy mérje fel a megszorító 
intézkedések nőkre gyakorolt hatását a 
munkaerőpiacon, különös hangsúlyt 
fektetve a szolgáltatási ágazatra;

Or. de

Módosítás 35
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a számos tagállam 
által eszközölt drasztikus költségvetési 
megszorítások aránytalanul sújtják a női 
munkavállalókat, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy mérje fel a megszorító 
intézkedések nőkre gyakorolt hatását a 
munkaerőpiacon, különös hangsúlyt
fektetve a szolgáltatási ágazatra;

6. hangsúlyozza, hogy a számos tagállam 
által eszközölt drasztikus költségvetési 
megszorítások aránytalanul sújtják a női 
munkavállalókat, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy gyűjtsön adatokat a 
megszorító intézkedések nőkre gyakorolt 
hatásáról a munkaerőpiacon, különös 
hangsúlyt fektetve a szolgáltatási ágazatra;

Or. en
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Módosítás 36
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási
ágazatban dolgozó munkavállalók –
különösen a nők – a munka és a családi 
élet összeegyeztetése terén kihívásokkal 
szembesülnek; ezért a férfiak és nők 
fokozott munkaerő-piaci részvételének 
előfeltételeként megfizethető 
gyermekgondozási szolgáltatásokra, a 
munka és a családi élet jobb 
összeegyeztetését biztosító 
munkabeosztásra, valamint a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására szólít 
fel;

Or. en

Módosítás 37
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a nők hátrányos 
helyzetét csökkentő aktív politikák 
bevezetésével küzdeni kell a nemek között 
továbbra is fennálló munkaerő-piaci 
egyenlőtlenségek ellen;

Or. it

Módosítás 38
Iliana Malinova Iotova

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. határozott társadalmi párbeszédre, 
valamint a munkaadók és a 
munkavállalók képviselőinek a 
szolgáltatási ágazatra vonatkozó uniós 
prioritások megállapításába való 
bevonására szólít fel, különösen ami a
szociális és munkavállalói jogok védelmét, 
a munkanélküli ellátásokat és a 
képviseleti jogot illeti;

Or. en


