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Módosítás 1
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az uniós PROGRESS
programot és a hamarosan kezdődő 
társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, a 
forrásokat pedig a szegénység elleni célzott 
programokra fordítsák;

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az Európa a polgárokért
programot, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, a 
forrásokat pedig a szegénység elleni célzott 
programokra fordítsák;

Or. en

Módosítás 2
Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az uniós PROGRESS 
programot és a hamarosan kezdődő 
társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; felhívja a 

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az uniós PROGRESS 
programot és a hamarosan kezdődő 
társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; hangsúlyozza a 
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tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, a 
forrásokat pedig a szegénység elleni célzott 
programokra fordítsák;

Daphne III program fontosságát, 
különösen a nőknek az erőszak 
valamennyi formájával szembeni védelme 
tekintetében, valamint a magas szintű 
egészségvédelem, jólét és társadalmi 
kohézió elérése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, a 
forrásokat pedig a szegénység elleni célzott 
programokra fordítsák;

Or. en

Módosítás 3
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az uniós PROGRESS 
programot és a hamarosan kezdődő 
társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, a 
forrásokat pedig a szegénység elleni célzott 
programokra fordítsák;

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi 
kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben 
használják ki az uniós PROGRESS 
programot és a hamarosan kezdődő 
társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseinek hatékony 
végrehajtása tekintetében; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyék meg a 
szükséges lépéseket az Európai Szociális 
Alaphoz való hozzáférés érdekében, amely 
fontos szerepet játszik az oktatási és 
képzési politikák révén megvalósuló 
szakmai integrációban, a forrásokat pedig 
a szegénység elleni célzott programokra 
fordítsák;

Or. en
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Módosítás 4
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
valamennyi szakpolitikájában érvényesítse 
a nemek dimenzióját, különös a 
következők tekintetében: a megszorító 
intézkedések hatása és a válságból való 
kilábalás, gazdasági kormányzás, 
fenntartható fejlődés és zöld 
munkahelyek, szakoktatás és szakképzés, 
migráció, együttműködés és fejlesztés, 
egészségvédelem és biztonság, valamint a 
válság hatásainak ellensúlyozása vagy 
korlátozása érdekében tervezendő vagy 
végrehajtandó intézkedések;

Or. en

Módosítás 5
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
vizsgálják meg és kezeljék kiemelt helyen 
a gazdasági válság nőkre gyakorolt 
közvetlen és hosszú távú hatásait, és 
különösen azt, hogy a válság elmélyíti-e, 
és ha igen, miként, a nemek közötti 
meglévő egyenlőtlenségeket, és ehhez 
milyen következmények – például a nemi 
alapú erőszak fokozott kockázata, az 
anyák és gyermekek egészségi állapotának 
romlása, valamint a nők időskori 
elszegényedése – társulnak;

Or. en
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Módosítás 6
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az európai strukturális 
alapok újabb kiigazítását annak 
érdekében, hogy további támogatást 
biztosítson a nőket foglalkoztató, a válság 
által várhatóan érintett területeken, 
valamint támogatást nyújtson a 
gyermekgondozás, a képzés, valamint a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
számára;

Or. en

Módosítás 7
Edit Bauer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta
a nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 

2. megállapítja, hogy a nők 
munkanélküliségi aránya következetesen 
magasabb, mint a férfiaké, ami csak növeli 
azokat a már meglévő kihívásokat, 
amelyekkel a nőknek szembesülniük kell a 
munkaerőpiacon, mint például a közvetlen 
vagy közvetett megkülönböztetés, a 
kiszolgáltatott helyzetben lévő nők 
többszörös megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok;
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ennek tekintetében kéri a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki ajánlást a tagállamok 
számára a nők megfelelő díjazást biztosító 
minőségi foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 8
Siiri Oviir

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki ajánlást a tagállamok 
számára a nők megfelelő díjazást biztosító 
minőségi foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok;

Or. en

Módosítás 9
Kinga Göncz
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen 
nyugdíjjogosultságok; ennek tekintetében 
kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
ajánlást a tagállamok számára a nők 
megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, az 
üvegplafon létezése, a nemek közötti 
bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjak a fent 
említett tényezők miatt; ennek tekintetében 
kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
ajánlást a tagállamok számára a nők 
megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 10
Emer Costello

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
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megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, az általában 
migráns nők közül kikerülő háztartási 
alkalmazottak kizsákmányolása, kevesebb 
szociális védelem és elégtelen 
nyugdíjjogosultságok; ennek tekintetében 
kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
ajánlást a tagállamok számára – a nők 
megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való hozzáférésének 
előmozdítása érdekében – a munkaerő-
piaci szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 11
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
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foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra; kezelje a 
szegénység elnőiesedésének kiváltó okait, 
valamint azonosítsa a bevált 
gyakorlatokat és tegyen ajánlásokat a 
tagállamok számára, ezzel támogatva a 
nők munkaerő-piaci integrációjára vagy 
visszailleszkedésére, szélesebb körben 
pedig a nőket és gyermekeket sújtó 
szegénység és társadalmi kirekesztés 
felszámolására irányuló nemzeti 
intézkedéseiket;

Or. en

Módosítás 12
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
vagy etnikai kisebbségekhez tartozó nők 
kettős megkülönböztetése, a nemek közötti 
bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, a szociális 
ellátásoknak a szegény családokat és az 
egyedülálló szülőket kedvezőtlenül érintő 
radikális átalakítása, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
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foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 13
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást és szociális 
védelmet biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 14
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya 
következetesen magasabb volt, mint a 
férfiaké, ami csak növeli azokat a már 
meglévő kihívásokat, amelyekkel a nőknek 
szembesülniük kell a munkaerőpiacon, 
mint például a közvetlen vagy közvetett 
megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő 
nők kettős megkülönböztetése, a nemek 
közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a 
nők munkanélküliségi aránya számos 
tagállamban következetesen magasabb 
volt, mint a férfiaké, ami csak növeli 
azokat a már meglévő kihívásokat, 
amelyekkel a nőknek szembesülniük kell a 
munkaerőpiacon, mint például a közvetlen 
vagy közvetett megkülönböztetés, a 
fogyatékossággal élő nők kettős 
megkülönböztetése, a nemek közötti 
bérszakadék, a részmunkaidő, a 
bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas 
koncentráció az alacsony keresettel járó 
informális szektorban, kevesebb szociális 
védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; 
ennek tekintetében kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára 
a nők megfelelő díjazást biztosító minőségi 
foglalkoztatáshoz való elégtelen 
hozzáféréséhez vezető munkaerő-piaci 
szegmentáció elleni harcra;

Or. en

Módosítás 15
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
a rugalmas biztonság elveinek átfogó 
végrehajtása révén garantálják a 
biztonság és a rugalmasság közötti 
megfelelő egyensúlyt a munkaerőpiacon, 
valamint kezeljék a munkaerő-piaci 
szegmentáció kérdését azáltal, hogy 
egyrészt megfelelő szociális védelmet 
nyújtanak az átmeneti időszakban lévő, 
illetve munkaerő-kölcsönzés keretében 
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vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 
személyek számára, másrészt biztosítják a 
képzéshez, a karrierfejlesztéshez és a teljes 
munkaidőben való foglalkoztatás 
lehetőségeihez való hozzáférést;

Or. en

Módosítás 16
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy a megszorító 
intézkedések – például a szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokra fordított 
kiadások nemzeti szintű csökkentése –
elsőként általában a nőkre és a lányokra 
van hatással; a nemek közötti globális 
egyenlőtlenségek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy gyakran kizárólag a nőkre hárul a 
gyermekek és a beteg családtagok 
gondozása, ami azt jelenti, hogy az állami 
támogatások csökkentése növeli a nők 
javadalmazás nélküli munkaterhét;

Or. en

Módosítás 17
Siiri Oviir

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy 
mihamarabb nyújtson be olyan 
irányelvtervezetet, amely intézkedéseket 
tartalmaz az egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért járó bérek terén fennálló, 
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nemek közötti bérszakadék 
felszámolására;

Or. en

Módosítás 18
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt kedvezőtlen 
hatások korlátozása érdekében a 
gazdasági válság kezelésére hozott 
valamennyi intézkedés, valamint 
felhasznált forrás esetében nemi 
szempontú hatásvizsgálatra, valamint a 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezésre van 
szükség, különös tekintettel az ESZA-ra;

Or. en

Módosítás 19
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy csaknem 17%-os 
különbség áll fenn a férfiak és nők bére 
között; felszólítja a tagállamokat, hogy 
tegyenek erőfeszítéseket a bérek 
kiegyensúlyozására és a nemi alapú 
megkülönböztetés felszámolására 
egyaránt;

Or. en
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Módosítás 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valamennyi 
foglalkoztatási politikájukban 
érvényesítsék a nők és férfiak közötti 
egyenlőség általános megközelítését, 
továbbá hozzák meg a nők 
foglalkoztatásának elősegítéséhez 
szükséges intézkedéseket, e megközelítést 
pedig vegyék fel az Európai Unió 
foglalkoztatási iránymutatásaiba;

Or. en

Módosítás 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. mivel a nemek szerinti nagyfokú 
munkaerő-piaci szegregáció miatt a 
válság jelenlegi hatásai hosszú távon 
éreztetik majd hatásukat a nőkkel, hiszen 
a munkaerőpiacon a nők az alacsony 
bérekkel, valamint az informális vagy 
részmunkaidős foglakoztatási formákkal 
jellemzett ágazatokban koncentrálódnak, 
ami közvetlenül befolyásolja a nők 
nyugdíj-hozzájárulásait;

Or. en
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Módosítás 22
Emer Costello

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a nők jogai nem 
szemlélhetők, értelmezhetők és 
érvényesíthetők a férfiakat megillető 
jogok riválisaiként, hiszen az egész 
társadalom számára fontos, hogy a férfiak 
és nők helyzetét egyaránt javítsák; ezért a 
családok számára biztosított gondozási 
szolgáltatások és közszolgáltatások 
javítása a férfiak és nők esetében egyaránt 
a munkaerő-piaci részvétel előfeltételét 
jelenti;

Or. en

Módosítás 23
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a makrogazdasági, a 
szociális és a munkaerő-piaci politikák 
reformjának fontosságát annak 
érdekében, hogy a nők számára 
biztosítsák a gazdasági és társadalmi 
igazságosságot, stratégiákat dolgozzanak 
ki a javak igazságos elosztásának 
előmozdítására, minimáljövedelmet, 
valamint tisztességes béreket és nyugdíjat 
garantáljanak, csökkentsék a nemek 
közötti bérszakadékot, bizonyos jogok 
mellett több minőségi munkahelyet 
teremtsenek a nők részére, lehetővé tegyék 
számukra, hogy magas színvonalú 
közszolgáltatásokból részesüljenek, 
valamint javítsák a szociális ellátást és a 
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közösségi szolgáltatásokat, ideértve a 
bölcsődéket, óvodákat és az iskola előtti 
nevelés egyéb formáit, a napköziket, a 
közösségi szabadidő- és családtámogatási 
központokat, valamint a több generációt 
átfogó központokat is;

Or. en

Módosítás 24
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
alapvető európai célkitűzés, amely 
egyúttal az egyik fő választ jelenti a 
jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságból 
való kilábalásra;

Or. en

Módosítás 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. mivel a férfiak és nők között a 
munkavállalás, a bérek, a szakmai 
pályafutás megszakításai és a családi 
kötelezettségek miatt vállalt 
részmunkaidős foglalkoztatás tekintetében 
fennálló különbségek súlyos 
következményekkel járnak a nyugdíjak 
kiszámítására, és ezért a nők gyakran 
alacsonyabb nyugdíjban részesülnek, és 
fokozottan ki vannak téve az 
elszegényedés kockázatának;
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Or. en

Módosítás 26
Emer Costello

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megjegyzi, hogy a béralku a válság 
következtében egyre inkább 
decentralizálttá válik, a nemi szegregáció 
pedig kihívások elé állítja a kollektív 
bértárgyalásokat, továbbá elismeri, hogy a 
szociális partnerek – és különösen a 
szakszervezetek – szerepet játszhatnak 
annak elérésében, hogy e kérdés 
felkerüljön a tárgyalások napirendjére;

Or. en

Módosítás 27
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felszólítja a tagállamokat az aktív 
munkaerő-piaci politikák, a határozott 
szociális párbeszéd, a munkaügyi 
előírások és a szociális védelem 
előmozdítására annak érdekében, hogy 
megóvják a nők – köztük a migráns nők –
jogait, valamint felvegyék a küzdelmet a 
kényszermunkával és a be nem jelentett 
munkavégzéssel szemben;

Or. en



AM\923379HU.doc 19/40 PE502.206v01-00

HU

Módosítás 28
Emer Costello

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felszólítja valamennyi tagállamot a 
háztartási alkalmazottakról szóló (189. 
sz.) ILO-egyezmény ratifikálására;

Or. en

Módosítás 29
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza az aktív munkaerő-piaci 
politikák, a munkaügyi ellenőrzések és a 
szociális párbeszéd, valamint a 
készségfejlesztés fontosságát a 
környezetbarátabb gazdaság előmozdítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki konkrét programokat, 
amelyek előmozdítják a nők aktív 
munkaerő-piaci integrációját vagy 
visszailleszkedését, valamint biztosítsanak 
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konkrét lehetőségeket az egész életen át 
tartó tanulásra az Európa 2020 stratégia 
szempontjából szükséges készségek és 
képesítések – például a felelősségvállalás, 
a bizalomépítés és a kapacitásépítés –
megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
2 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2f. felszólítja a tagállamokat, hogy 
végezzék el a szociális védelmi rendszerek 
felülvizsgálatát a nyugdíj- és 
társadalombiztosítási jogosultságok 
személyre szabása tekintetében, a 
„családfenntartónak járó előny” 
megszüntetése és az egyenlő 
nyugdíjjogosultságok biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 32
Siiri Oviir

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint 
például az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz 
való szabad hozzáférés garantálása, az 
oktatásra fordított források növelése, 

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét a keresleti oldalhoz igazodó 
oktatás, képesítési programok és 
gyermekgondozási szolgáltatások 
biztosítása révén;
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szakmai képesítési programok;

Or. en

Módosítás 33
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. hangsúlyozza, hogy a nemek 
dimenziója létfontosságú az Európa 2020 
stratégia kiemelt céljainak eléréséhez, 
mivel a nők képezik a legnagyobb, 
mindeddig kihasználatlan munkaerő-
tartalékot; felszólítja a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el a nők magasabb 
foglalkoztatási rátájának előmozdításához 
szükséges intézkedéseket, mint például a
gyermekgondozási és az eltartottak 
gondozási szolgáltatásaihoz való szabad 
hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok, valamint az 
anyasági, apasági és szülői szabadság 
megfelelő rendszerei, illetve a rugalmas 
munkaidő;

Or. en

Módosítás 34
Edit Bauer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint 
például az állami gyermekgondozási és az 

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét azáltal, hogy hozzáférést 
biztosítanak a gyermekgondozási és az 
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eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való
szabad hozzáférés garantálása, az 
oktatásra fordított források növelése, 
szakmai képesítési programok;

eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz, 
valamint megteremtik az egész életen át 
tartó tanulással kapcsolatos 
programokhoz, valamint a szakmai 
képesítési és átképzési programokhoz való 
hozzáférés feltételeit;

Or. en

Módosítás 35
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az 
oktatásra fordított források növelése, 
szakmai képesítési programok;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
a megfelelő nyitvatartási idővel működő, 
kívánt számú gyermekgondozási 
intézmény garantálása, az állami 
gyermekgondozási és az eltartottak 
gondozási szolgáltatásaihoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása, a társaságok arra 
irányuló kezdeményezéseinek támogatása, 
hogy saját gyermekgondozási 
szolgáltatásokat kínáljanak, az anyák 
rugalmas munkaidejének elősegítése a 
távmunka fejlesztésével, az apasági 
szabadság előmozdítása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

Or. en

Módosítás 36
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés



AM\923379HU.doc 23/40 PE502.206v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
megfizethető hozzáférés garantálása, az 
oktatásra fordított források növelése, 
szakmai képesítési programok;

Or. en

Módosítás 37
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
a megfizethető gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok, valamint azáltal, 
hogy nagyvonalú megoldásokat vezetnek 
be az apasági és anyasági szabadságra 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 38
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
– a gyermekek valamennyi korcsoportja 
esetében – az állami gyermekgondozási és 
az eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz 
való szabad hozzáférés garantálása, az 
oktatásra fordított források növelése, 
szakmai képesítési programok;

Or. en

Módosítás 39
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák 
a nők részvételét a válságra adott 
szakpolitikai válaszokkal kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatban, és 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

Or. en

Módosítás 40
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra 
fordított források növelése, szakmai 
képesítési programok;

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
támogassák a nők munkaerő-piaci 
részvételét olyan eszközökkel, mint például 
az állami gyermekgondozási és az 
eltartottak gondozási szolgáltatásaihoz való 
szabad hozzáférés garantálása, megfelelő 
támogatás nyújtása a családtagjukat 
gondozó személyek számára, az átmeneti 
gondozás biztosítását is ideértve, az 
oktatásra fordított források növelése, 
szakmai képesítési programok;

Or. en

Módosítás 41
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a megfizethető, 
minőségi szolgáltatásokba – például teljes 
idejű gyermekgondozás, egész napos 
iskolai férőhelyek és idősgondozás – való 
beruházás szükségességét, mivel e 
szolgáltatások hozzájárulnak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához, 
elősegítik a hivatás és a magánélet közötti 
jobb egyensúlyt, és olyan keretet alkotnak, 
amely lehetővé teszi a munkaerőpiacra 
való belépést vagy ismételt belépést;

Or. en

Módosítás 42
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy válság idején a 
nők gyakran az elsők között veszítik el 
állásukat vagy tapasztalnak 
bércsökkenést; a gazdasági válság kezdeti 
hatásainak enyhítése és a hosszabb távú 
stabilitás biztosítása szempontjából ezért 
szükséges intézkedésnek tekinthető a 
jellemzően nőket foglalkoztató ágazatok 
védelme;

Or. en

Módosítás 43
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatosnak tartja, hogy a nők 
munkaerő-piaci részvételének növelése 
annak ellenére nem szerepel a 2013-as 
éves növekedési jelentésben, hogy az 
egyike az Európa 2020 stratégia kiemelt 
céljainak; felszólítja a Tanácsot, hogy az 
európai szemeszter keretében erre az évre 
elfogadandó gazdaságpolitikai 
iránymutatásokba prioritásként foglalja 
bele a nők munkaerő-piaci részvételének 
előmozdítását;

Or. en

Módosítás 44
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az egyeztetés fontosságát 
a nők teljes körű munkaerő-piaci 
beilleszkedése érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. egyúttal felszólítja a tagállamokat 
szakképzési politikák kialakítására;

Or. en

Módosítás 46
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a 
gazdasági és pénzügyi válság családokra, 
köztük egyedülálló szülőkre gyakorolt 
hatásait (szem előtt tartva a válófélben 
lévő személyeket, valamint azokat a 
helyzeteket, amikor a gyermekekről a 
rokonok vagy a hatóságok 
gondoskodnak), figyelembe véve, hogy a 
háztartási feladatok a nőkre hárulnak;

Or. en
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Módosítás 47
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megjegyzi, hogy a munkanélküliségi 
ráták között eltérések mutatkoznak – azok 
48,6% és 77,2% között mozognak –, ezért 
minden esetben egyedi intézkedésekre van 
szükség;

Or. en

Módosítás 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a női vállalkozók 
ösztönzésének szükségességét, mégpedig 
oly módon, hogy a nőket saját 
vállalkozásuk elindítására sarkallják, és 
megkönnyítik a finanszírozáshoz 
jutásukat;

Or. en

Módosítás 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. egyúttal felszólítja a tagállamokat és 
az Európai Uniót, hogy dolgozzanak ki 
szakpolitikákat a családi, a szakmai és a 
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magánélet összeegyeztetésének 
előmozdítására;

Or. en

Módosítás 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. figyelmeztet arra, hogy a jelenlegi 
válsághelyzet a nők számára növelheti a 
családon belüli erőszak kockázatát;

Or. en

Módosítás 51
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a jelenlegi 
gazdasági válság miatt bevezetett 
megszorító intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, nagy szegénységi 
kockázatnak kitéve a nőket;

Or. en

Módosítás 52
Sari Essayah
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a közkiadások 
finanszírozására irányuló kormányzati 
kapacitások súlyos visszaesésének 
eredményeképpen megvalósuló 
nagyarányú kiadáscsökkentés miatt, amely 
komoly leépítéshez vezet a közszférába 
tartozó munkahelyek és szolgáltatások 
terén, ezért pedig sok nő arra kényszerül, 
hogy a fizetett munkát nem fizetett 
munkával váltsa fel, nagy szegénységi 
kockázatnak kitéve őket;

Or. en

Módosítás 53
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ami különösen a 
nőket érinti, akik emiatt arra 
kényszerülnek, hogy a fizetett munkát nem 
fizetett munkával váltsák fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

Or. en

Módosítás 54
Minodora Cliveti
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, vagy 
munkanélkülivé váljon, még nagyobb
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

Or. en

Módosítás 55
Siiri Oviir

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló – olykor irracionális –
nagyarányú kiadáscsökkentés miatt, amely 
komoly leépítéshez vezet a közszférába 
tartozó munkahelyek és szolgáltatások 
terén, ezért pedig sok nő arra kényszerül, 
hogy a fizetett munkát nem fizetett 
munkával váltsa fel, nagy szegénységi 
kockázatnak kitéve őket, ami viszont 
növeli a szociális ellátásokra fordított 
kiadásokat;
(Ha a kiadások csökkentésére egyszerű 
matematikai levonással kerül sor, az 
gyakran a közvetett költségek 
emelkedésével járó helyzetet eredményez, 
így például nő a szociális támogatások 
iránti igény.)
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Or. en

Módosítás 56
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő 
arra kényszerül, hogy a fizetett munkát 
nem fizetett munkával váltsa fel, nagy 
szegénységi kockázatnak kitéve őket;

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító 
intézkedések eredményeképpen 
megvalósuló nagyarányú kiadáscsökkentés 
miatt, amely komoly leépítéshez vezet a 
közszférába tartozó munkahelyek és 
szolgáltatások terén – ahol a munkavégzés 
természete miatt különösen magas a női 
munkavállalók száma, így megszüntetésük 
aránytalanul súlyosan érinti a nőket –, 
ezért pedig sok nő arra kényszerül, hogy a 
fizetett munkát nem fizetett munkával 
váltsa fel, nagy szegénységi kockázatnak 
kitéve őket;

Or. en

Módosítás 57
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. fenntartja, hogy intézkedéseket kell 
hozni a munkaerőpiac nemek szerinti 
szegregációjának csökkentése érdekében, 
horizontálisan (a nők alacsonyabb 
jövedelmű szakmákban való 
felülreprezentáltsága) és vertikálisan 
egyaránt (a nők befolyásos és 
döntéshozatali pozíciókban való 
alulreprezentáltsága); hangsúlyozza, hogy 
a bizonytalan munkafeltételek továbbra is 
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a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésnek számítanak nem csupán az 
alacsony képzettségű és alacsony 
képesítésű egyéneket foglalkoztató, hanem 
a felsőfokú képesítést igénylő 
ágazatokban is (ilyen például a nők 
tudományos életben való 
felülreprezentáltsága, az ún. „akadémiai 
bizonytalanság”).

Or. en

Módosítás 58
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak a hivatás és a magánélet 
közötti egyensúly javítására irányuló 
szakpolitikák és programok 
végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. mivel a jelenlegi gazdasági válság és 
költségvetési megszorítások közepette a 
nők kevesebb erőforrással rendelkeznek 
ahhoz, hogy megóvják saját magukat és 
gyermekeiket az erőszaktól, és mivel még 
fontosabb kiküszöbölni azokat a közvetlen 
pénzügyi hatásokat, amelyeket a nők és a 
gyermekek elleni erőszak gyakorol az 
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igazságszolgáltatás, valamint az 
egészségügyi és szociális szolgáltatások 
terén;

Or. en

Módosítás 60
Siiri Oviir

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, 
főleg a gyermekes személyek, különösen 
pedig az egyedülálló szülők számára.

5. felhívja a tagállamok figyelmét, hogy
növelni kell a nők foglalkoztatási rátáját, 
ami új lendületet adna Európa gazdasági 
fejlődésének, mégpedig azáltal, hogy 
növeli az európai vállalkozások 
versenyképességét – megakadályozva a 
munkahelyek Ázsiába történő 
áttelepülését –, javítja az átképzés 
minőségét, egyúttal pedig az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
(EGAA) átképzési támogatásának 
igénybevételére ösztönöz a nehézségekkel 
küzdő társaságok alkalmazottai esetében.
(A megoldást nem csupán a szociális 
ellátások megemelése jelenti, hiszen az 
embereknek mindenekelőtt biztos 
munkahelyre van szükségük.)

Or. en

Módosítás 61
Veronica Lope Fontagné

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések és a szociális 
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szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes személyek, különösen pedig 
az egyedülálló szülők számára.

támogatási programok szükségességére 
olyan személyek számára, akiknek 
problémát okoz az alapszükségleteik 
kielégítése, főleg a gyermekes személyek, 
különösen pedig az egyedülálló szülők 
számára.

Or. en

Módosítás 62
Edit Bauer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes személyek, különösen pedig 
az egyedülálló szülők számára.

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
szükségességére, ilyen például a 
társadalmi befogadással kapcsolatos és 
szociális támogatási programok 
kidolgozása olyan személyek számára, 
akiknek problémát okoz az 
alapszükségleteik kielégítése, főleg a 
gyermekes személyek, különösen pedig az 
egyedülálló szülők számára, a szegénység 
elleni küzdelem érdekében, amely az 
Európa 2020 stratégia céljai között is 
szerepel.

Or. en

Módosítás 63
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
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szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes személyek, különösen pedig 
az egyedülálló szülők számára.

szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek – amelyek 
meghaladják a szegénységi kockázatnak a 
nemzeti átlagjövedelem 60%-ában 
megállapított küszöbértékét – és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes személyek, különösen pedig 
az egyedülálló szülők számára.

Or. en

Módosítás 64
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes személyek, különösen pedig 
az egyedülálló szülők számára.

5. felhívja a tagállamok figyelmét a 
bevételt növelő intézkedések 
szükségességére, ilyen például a 
minimálbérrendszerek és szociális 
támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát 
okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg 
a gyermekes vagy gondozási feladatokat 
ellátó személyek, különösen pedig az 
egyedülálló szülők számára.

Or. en

Módosítás 65
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
határozottan támogassák a nemek közötti 
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egyenlőség szempontjának érvényesítését 
a költségvetés-tervezéskor annak 
érdekében, hogy a bevételek és kiadások 
kedvezőtlen következményeinek orvoslása 
révén növeljék a nemek közötti 
egyenlőséget, valamint javítsák az 
irányítást és az elszámoltathatóságot, 
különösen a nemzeti költségvetések 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 66
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket az aktív keresők 
elszegényedésének – amely jelenség 
különösen a nőket érinti – csökkentésére 
olyan intézkedések sorával mint az 
átlagbérek legalább 60%-át elérő 
minimálbérek megállapítása, valamint a 
munkahelyen biztosított továbbképzés;

Or. en

Módosítás 67
Licia Ronzulli

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a nőkre és a nemek 
közötti egyenlőségre irányuló befektetések 
fontosságát a pénzügyi sokkhatásoktól 
való védelem és az általános gazdasági 
stabilitás hosszú távú stratégiájaként;
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Or. en

Módosítás 68
Siiri Oviir

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalmát fejezi ki a vidéki 
térségekben élő nők helyzete miatt, ahol 
romlott a különféle szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, ezért arra kéri a tagállamokat, 
hogy a vidéki térségekben biztosítsanak 
működő tömegközlekedést, egészségügyi 
ellátást és egyéb létfontosságú 
szolgáltatásokat annak érdekében, hogy 
megfékezzék a nagyvárosokba irányuló 
migrációt és megakadályozzák e területek 
perifériára szorulását.

Or. en

Módosítás 69
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
valamennyi szinten javítsák a nők 
döntéshozatalban való részvételét;

Or. en

Módosítás 70
Gabriele Zimmer
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Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat arra, hogy szükség van a 
családi és háztartásbeli feladatok 
megosztásának előmozdítására; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
intézkedéseket vagy mozdítsák elő a 
meglévők alkalmazását annak érdekében, 
hogy leküzdjék a megkülönböztető jellegű 
nemi sztereotípiákat és a szerepek 
egyenlőtlen elosztását, így például 
ösztönözzék a férfiakat azon joguk 
gyakorlásában, hogy a gyermekekről és a 
beteg vagy fogyatékossággal élő 
hozzátartozókról gondoskodjanak.

Or. en

Módosítás 71
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozottan mozdítsák 
elő a nők vállalkozói tevékenységét, a női 
vállalkozók számára biztosított pénzügyi 
támogatást is ideértve.

Or. en

Módosítás 72
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. rámutat arra, hogy válsághelyzetben 
számos olyan terméket vagy szolgáltatást, 
amelyért korábban fizettek, most 
háztartásbeli nők állítanak elő vagy 
végeznek el mindennemű javadalmazás 
nélkül; ezért hangsúlyozza, hogy átfogóbb 
hivatalos statisztikákra van szükség, 
amelyek a nem fizetett munkára is 
kiterjednek, annak érdekében, hogy teljes 
körűen fel tudják mérni a válságnak és a 
megszorító intézkedéseknek a nők és 
férfiak munkaerő-piaci helyzetére 
gyakorolt hatását;

Or. en


