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Módosítás 1
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
Bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

tekintettel „A nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–
2015” című bizottsági közleményre 
(COM(2010)0491),

Or. fr

Módosítás 2
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az új technológia lehetővé teszi 
mind a munkavállalók, mind pedig a 
munkaadók számára a munkaszervezés 
olyan módját, amely jobban megteremti a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyt, 
és ezáltal elősegíti a nők jobb munkaerő-
piaci integrációját;

Or. fr

Módosítás 3
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a 
költségvetési konszolidációs 

1. megjegyzi, hogy az európai szemeszter 
és a gazdasági kormányzás neoliberális, 
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intézkedéseknek a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatását; felszólítja 
a tagállamokat, hogy a stabilitási és 
konvergenciaprogramokban, illetve a 
nemzeti reformprogramokban (NRP) 
fordítsanak külön figyelmet a nemek 
közötti egyenlőségre, többek között annak 
biztosítása révén, hogy ezek a programok 
tartalmazzák a tervezett bevételek és 
kiadások nemekre gyakorolt hatásainak 
átlátható leírását;

amely alapvetően az állam szerepének 
gyengítésére és szociális funkcióinak, 
valamint a munkavállalók megszerzett
jogainak eltörlésére törekszik; úgy véli, 
hogy számos, gazdaságilag sebezhetőbb 
országban részben e politikák tehetők 
felelőssé a gazdasági válság mélyüléséért, 
ami súlyosbítja a munkásosztályhoz 
tartozó családok, és különösen a nők és 
gyermekek helyzetét, mivel ők a növekvő 
szegénység és munkanélküliség, valamint 
a bizonytalan és rosszul fizetett munka fő 
áldozatai; 

Or. pt

Módosítás 4
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy azok a megszorító 
intézkedések, amelyek az államháztartási 
hiányt a közszférabeli állások és a 
szociális védelem megnyirbálásával 
próbálják csökkenteni, érzékenyebben 
érintik a nőket, mint a férfiakat;
megjegyzi, hogy a megszorító intézkedések 
jelentősen növelték a nők körében 
tapasztalható munkanélküliséget;
hangsúlyozza, hogy a költségvetési 
megszorításoknak nem szabad 
veszélyeztetniük a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását célzó politikák 
által elért eredményeket;

Or. en

Módosítás 5
Inês Cristina Zuber
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza – különösen a kevésbé 
fejlett régiókban – a társadalmi és 
gazdasági kohézió előmozdítására 
irányuló uniós és nemzeti szintű 
közberuházások jelentőségét; ezért 
elengedhetetlenül szükségesnek tartja az 
összes, úgynevezett költségvetési 
konszolidációs politika eltörlését a 
strukturális alapokra és általánosságban 
a beruházások végrehajtására gyakorolt 
negatív hatásuk miatt; hangsúlyozza, 
hogy az oktatásra, a szociális 
szolgáltatásokra, a kutatás-fejlesztésre és 
az infrastruktúrára – többek között a 
megújuló energiaforrásokra, a 
közlekedésre és a kommunikációra –
fordított kiadások egy ország jövőjébe való 
befektetésnek tekinthetők;

Or. pt

Módosítás 6
Mariya Gabriel

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a gyermekgondozási 
létesítmények javítására, a második 
keresők foglalkoztatását hátráltató 
tényezők megszüntetésére, a férfiak és nők 
törvényes nyugdíjkorhatárának 
összehangolására, a szakmai és a 
magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos 
szükségletek kielégítésére, valamint a 
nemek közötti és a nyugdíjszakadékok 
megszüntetésére irányuló országspecifikus 
ajánlásokat; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ezen ajánlások közül sokat már 2012-

4. üdvözli a gyermekgondozási 
létesítmények javítására, a második 
keresők foglalkoztatását hátráltató 
tényezők megszüntetésére, a férfiak és nők 
törvényes nyugdíjkorhatárának 
összehangolására, a szakmai és a 
magánélet – különösen az új 
technológiákhoz, illetve az új 
technológiák révén alkalmazott 
képzésekhez való hozzáférés fejlesztésének 
köszönhető – összeegyeztetésével 
kapcsolatos szükségletek kielégítésére, 
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ben megállapítottak, ami azt jelzi, hogy 
ezeket a tagállamokban elmulasztották 
végrehajtani;

valamint a nemek közötti és a 
nyugdíjszakadékok megszüntetésére 
irányuló országspecifikus ajánlásokat;
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ezen 
ajánlások közül sokat már 2012-ben 
megállapítottak, ami azt jelzi, hogy ezeket 
a tagállamokban elmulasztották 
végrehajtani;

Or. fr

Módosítás 7
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. üdvözli a gyermekgondozási 
létesítmények javítására, a második 
keresők foglalkoztatását hátráltató 
tényezők megszüntetésére, a férfiak és nők 
törvényes nyugdíjkorhatárának 
összehangolására, a szakmai és a
magánélet összeegyeztetésével kapcsolatos 
szükségletek kielégítésére, valamint a 
nemek közötti és a nyugdíjszakadékok 
megszüntetésére irányuló 
országspecifikus ajánlásokat; aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy ezen ajánlások közül 
sokat már 2012-ben megállapítottak, ami 
azt jelzi, hogy ezeket a tagállamokban 
elmulasztották végrehajtani;

4. hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt 
megoldást kell találni a munkanélküliség, 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
problémáira, vagyis szakítani kell a
meglévő politikai és gazdasági 
politikákkal, különösen a Stabilitási és 
Növekedési Paktummal, a gazdasági 
kormányzással, a költségvetési 
szerződéssel és a trojka-programokkal 
annak érdekében, hogy előnyt élvezzen a 
fenntartható, jogokat tiszteletben tartó 
méltányos munkahelyek, állami 
beruházások és társadalmi befogadást 
biztosító minőségi közszolgáltatások –
különösen az oktatás, közegészségügy, 
gyermekgondozás, az eltartott személyek 
gondozása, a tömegközlekedés és a 
szociális szolgáltatások – fenntartása és 
megteremtése;

Or. pt

Módosítás 8
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
javítaniuk kell az oktatási rendszerekben 
részt vevő gyermekek vagy fiatal felnőttek 
százalékos arányán, és nagyobb hangsúlyt 
kell fektetniük a korai iskolaelhagyás 
problémájára, különösen a korai 
iskolaelhagyás fő okaival kapcsolatos 
információk összegyűjtése révén annak 
érdekében, hogy e jelenség megelőzését 
célzó politikákat tudjanak elfogadni és 
végrehajtani;

Or. en

Módosítás 9
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a romák integrációjára 
irányuló európai folyamat és az európai 
szemeszter közötti kapcsolat létrehozását, 
amely országspecifikus ajánlásokat 
fogalmaz meg a romák integrációjára 
irányuló folyamat megerősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 10
Barbara Matera

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy a nemzeti 
foglalkoztatási programokban 
kellőképpen vegyék figyelembe a 
nemekkel összefüggő célokat, különös 
hangsúlyt helyezve az idős családtagokat 
gondozó nőkre, az egyedülálló anyákra és 
a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő 
anyákra;  felszólít továbbá a korai 
iskolaelhagyás jelenségének kellő 
figyelembevételére, ugyanis az oktatási 
rendszerből 10 és 16 éves koruk között 
kimaradó gyermekek száma erős 
emelkedést mutat, és ez tagadhatatlanul 
az egész Unió számára egyértelmű 
forrásveszteséget jelent;

Or. it

Módosítás 11
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felkéri a Bizottságot, hogy a következő 
éves növekedési jelentésében vesse fel a 
nemek közötti különbségek csökkentésével 
kapcsolatos konkrét politikai 
iránymutatások kérdését, különös 
tekintettel a nemek közötti bérszakadék és 
nyugdíjszakadék felszámolására, a nők 
munkaerő-piaci részvételének növelésére, 
illetve a munkaerőpiacon tapasztalható 
nemi szegregáció leküzdésére vonatkozó 
iránymutatásokra;

5. felkéri a Bizottságot, hogy a következő 
éves növekedési jelentésében vesse fel a 
nemek közötti különbségek csökkentésével 
kapcsolatos konkrét politikai 
iránymutatások kérdését, különös 
tekintettel a nemek közötti bérszakadék és 
nyugdíjszakadék felszámolására, ami 
gyakran oda vezet, hogy a nők életüknek 
egy későbbi szakaszában a szegénységi 
küszöb alatt találják magukat, a nők 
munkaerő-piaci részvételének növelésére, 
illetve a munkaerőpiacon tapasztalható 
nemi szegregáció leküzdésére vonatkozó 
iránymutatásokra, mivel az EU jövőbeli 
gazdasági prosperitása elsősorban azon 
képességétől függ, hogy 
munkaerőforrásait teljes mértékben ki 
tudja-e használni;

Or. en



AM\1001895HU.doc 9/10 PE516.918v01-00

HU

Módosítás 12
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
fiatalok munkanélkülisége és a 
szegénység elleni küzdelem érdekében az 
Európa 2020 stratégia egyik 
részcélkitűzéseként foglalja bele a 
stratégiába az európai szemesztert;

Or. en

Módosítás 13
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat, hogy csak abban az esetben
lesz lehetséges a fenntartható fejlődés és a 
szociális kohézió előmozdítása, valamint a 
jogokat tiszteletben tartó munkahelyek és 
a közszolgáltatások megszilárdítása, ha 
Európa strukturális változtatásokat hajt 
végre makrogazdasági politikáiban, és 
ezen garanciák nélkül a nemek közötti 
egyenlőség sohasem válhat jó szándékból 
gyakorlati valósággá; úgy véli, hogy az 
EU-beli monetáris és adópolitikák 
hátrányos hatást gyakoroltak a gazdaság 
és a foglalkoztatás növekedésére, és 
emlékeztet arra, hogy a monetáris
politikának hozzá kell járulnia a 
gazdasági fellendülés megerősítéséhez és 
a munkanélküliség leküzdéséhez;

Or. pt
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Módosítás 14
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés fontosságára annak érdekében, 
hogy meg tudják vizsgálni a kormányzati 
programokat és politikákat, azok 
forráselosztásra gyakorolt hatásait, 
valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőséghez való hozzájárulásukat;

Or. en


