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Módosítás 1
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
B bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel annak valószínűsége, hogy 
gazdaságilag inaktívak maradnak, a nők 
esetében több mint kétszer nagyobb, mint 
a férfiakéban annak ellenére, hogy a nők 
többségben vannak a felsőfokú 
képzettséggel rendelkezők körében, és
inaktivitásuk okaként gyakrabban 
említenek személyes vagy családi okokat;

B. mivel a nők többségben vannak a 
felsőfokú képzettséggel rendelkező
népesség körében, ennek ellenére a 
férfiaknál több mint kétszer gyakrabban 
inaktívak maradnak (a férfiak 8,4%-ához 
képest a nők 21%-a az EU-28-ban 2012-
ben1), és ezen inaktivitás okaként 
gyakrabban említenek személyes vagy 
családi okokat (az esetek 21%-ában, míg a 
férfiak csak 0,5%-ban említenek családi 
okot);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Módosítás 2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
C bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a nők a férfiaknál jobban ki 
vannak téve a mélyszegénység 
kockázatának, és több nő, mint férfi 
dolgozik bizonytalan körülmények között, 
különösen a vidéki területeken;

C. mivel a nők a férfiaknál jobban ki 
vannak téve a mélyszegénység 
kockázatának, és több nő, mint férfi 
dolgozik bizonytalan körülmények között, 
különösen a vidéki területeken; megjegyzi 
ugyanakkor, hogy a városi térségekben a 
nők helyzete egyre bizonytalanabb, 
elsősorban a gazdasági és pénzügyi válság 
következményeként; 
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Or. fr

Módosítás 3
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
D bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a 2007–2013 közötti időszak
kohéziós politikai programjainak
értékelése szerint míg a tagállamok, 
amikor ezeket a programokat létrehozzák,
általában véve jól tájékozottak a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
követelményeket illetően, a nemek közötti
egyenlőséget egyáltalán nem integrálják 
hatékonyan e programokba;

D. mivel a 2007–2013 közötti időszakra 
szóló, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Kohéziós Politika által 
társfinanszírozott kohéziós politikai
programok értékelése szerint míg a 
tagállamok a programok létrehozásakor
általában véve jól tájékozottak a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
követelményeket illetően (70%1), a
jelentések arra is felhívják a figyelmet, 
hogy a nemek közötti egyenlőséget a 
problémák és a számszerűsített 
célkitűzések egyértelmű meghatározása 
révén alig-alig integrálják hatékonyan e 
programokba(8% alatt);
__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Módosítás 4
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
D bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a 2007–2013 közötti időszak 
kohéziós politikai programjainak értékelése 

D. mivel a 2007–2013 közötti időszak 
kohéziós politikai programjainak értékelése 
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szerint míg a tagállamok, amikor ezeket a 
programokat létrehozzák, általában véve 
jól tájékozottak a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó követelményeket 
illetően, a nemek közötti egyenlőséget 
egyáltalán nem integrálják hatékonyan e 
programokba;

szerint míg a tagállamok, amikor ezeket a 
programokat létrehozzák, általában véve 
jól tájékozottak a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó követelményeket 
illetően, a nemek közötti egyenlőséget 
egyáltalán nem integrálják hatékonyan e 
programokba; mivel a nők és férfiak 
közötti egyenlőség előmozdítására 
irányuló pénzügyi támogatás 
folyamatosan csökken;

Or. en

Módosítás 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén; felszólítja ezért a 
tagállamokat, valamint a helyi és 
regionális hatóságokat, hogy hozzanak 
konkrét intézkedéseket a nőkben rejlő
lehetőségek kiaknázására, mivel ez a 
gazdaságélénkítés szempontjából jelentős 
lépésnek számít;

Or. fr

Módosítás 6
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
és a szakképzés kiegyenlítése, másrészt a 
nemek közötti bérszakadék örökös 
problémájának kezelése révén;

Or. ro

Módosítás 7
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék, és ebből következően a 
nyugdíjszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

Or. en

Módosítás 8
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a nők számára a munkaerőpiacon 
való egyenlő részvétel biztosítása, másrészt 
a nemek közötti bérszakadék örökös 
problémájának mihamarabbi kezelése 
révén;

Or. de

Módosítás 9
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémája elleni 
fellépés révén;

Or. en

Módosítás 10
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
kohéziós politika keretében alakítsanak ki 
olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek előmozdítják a férfiak és nők 
egyforma gazdasági függetlenségét 
egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

1. ösztönzi a tagállamokat, hogy a kohéziós 
politika keretében alakítsanak ki olyan 
programokat és fellépéseket, amelyek 
előmozdítják a férfiak és nők egyforma 
gazdasági függetlenségét egyrészt a 
munkaerőpiacon való részvétel 
kiegyenlítése, másrészt a nemek közötti 
bérszakadék örökös problémájának 
kezelése révén;

Or. en

Módosítás 11
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
vezessék be a kohéziós politika 
programozási időszakába a nemek szerinti 
költségvetési tervezést ne csak a 
kifejezetten nőket célzó programok 
elemzésére, hanem az összes 
kormányprogram és -politika, illetve a 
források elosztására gyakorolt hatásuk, 
valamint a nők és a férfiak közötti 
egyenlőséghez való hozzájárulásuk 
vizsgálatára is;

Or. en

Módosítás 12
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fordítsanak figyelmet a költségvetési 
konszolidáció nőkre kifejtett esetleges 
későbbi hatásaira és arra, hogy a kohéziós 
politika hatékony végrehajtása hogyan 
járulhat hozzá e hatások 
minimalizálásához;

2. ösztönzi a tagállamokat, hogy 
fordítsanak figyelmet a költségvetési 
konszolidáció nőkre kifejtett esetleges 
későbbi hatásaira és arra, hogy a kohéziós 
politika hatékony végrehajtása hogyan 
járulhat hozzá e hatások 
minimalizálásához;

Or. en

Módosítás 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak;

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak; javasolja a 
kifejezetten a nőkre vonatkozó adatok 
gyűjtését még a programok és fellépések 
elindítását megelőzően, hogy célzott és 
hatékony választ lehessen adni a nők 
egyedi igényeire; 

Or. fr

Módosítás 14
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak;

3. a kohéziós politika keretében felszólítja 
a tagállamokat, valamint a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy alakítsanak ki a 
szegénység „elnőiesedése” elleni
küzdelmet és a társadalmi befogadást célzó
innovatív intézkedéseket és programokat, 
amelyek elsősorban a nők 
legkiszolgáltatottabb csoportjaira –
fogyatékossággal élő nők, egyedülálló 
anyák, nagycsaládos nők, migráns nők, 
nemi alapú erőszak áldozataivá vált nők, 
alacsony képzettségű nők – irányulnak;

Or. en

Módosítás 15
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak;

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira – többek között a többszörös 
és interszekcionális hátrányos 
megkülönböztetés áldozataivá vált nők –
irányulnak;

Or. en

Módosítás 16
Mikael Gustafsson
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb
csoportjaira irányulnak;

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők leghátrányosabb helyzetű
csoportjaira irányulnak;

Or. en

Módosítás 17
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak;

3. ösztönzi a tagállamokat, valamint a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy a 
szegénység „elnőiesedése” elleni küzdelem 
és a társadalmi befogadás előmozdítása 
érdekében alakítsanak ki innovatív 
intézkedéseket és programokat, amelyek 
elsősorban a nők legkiszolgáltatottabb 
csoportjaira irányulnak;

Or. en

Módosítás 18
Mojca Kleva Kekuš

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
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Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok 
jelentési rendszereit annak érdekében, hogy 
értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást;

Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok 
jelentési rendszereit annak érdekében, hogy 
értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást; 
hangsúlyozza, hogy nemek szerint le kell 
bontani az arra vonatkozó adatokat, hogy 
a kohéziós politikai programok mennyire 
felelnek meg a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseknek; 

Or. en

Módosítás 19
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok 
jelentési rendszereit annak érdekében, hogy 
értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok 
jelentési rendszereit annak érdekében, hogy 
értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
tényleges előmozdításához nyújtott 
támogatást és az eredmények mértékét;

Or. de

Módosítás 20
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve mutatószámok bevezetése 
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jelentési rendszereit annak érdekében, hogy 
értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást;

és használata révén tökéletesítse a 
tagállamok jelentési rendszereit annak
érdekében, hogy értékelni lehessen a 
kohéziós politika keretében a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához 
nyújtott támogatást;

Or. en

Módosítás 21
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok
jelentési rendszereit annak érdekében, 
hogy értékelni lehessen a kohéziós politika 
keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve ösztönözze a tagállamokat
jelentési rendszereik tökéletesítésére annak 
érdekében, hogy értékelni lehessen a 
kohéziós politika keretében a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához 
nyújtott támogatást;

Or. en

Módosítás 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy értékeljék a kohéziós 
politikának általában, illetve a 
strukturális alapoknak kifejezetten a nők 
helyzetére kifejtett hatását annak 
érdekében, hogy a 2014–2020 közötti 
időszakra megfelelő fellépéseket és 
hatékony programvégrehajtást tudjanak 
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biztosítani;

Or. fr

Módosítás 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a családbarát, jó minőségű, 
megfizethető és hozzáférhető gondozási 
létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik 
a munkavállalás és a családi élet jobb 
összehangolását.

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a családbarát, jó minőségű, 
megfizethető és hozzáférhető gondozási és 
más szociális létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához; hangsúlyozza a 
munkavállalás és a családi élet 
összehangolásának fontosságát az 
esélyegyenlőség, valamint a 
munkanélküliség és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem területén; 

Or. fr

Módosítás 24
Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a családbarát, jó minőségű, 
megfizethető és hozzáférhető gondozási 
létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik
a munkavállalás és a családi élet jobb
összehangolását.

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat azáltal, hogy a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő
költségvetési célokat hajtanak végre 
valamennyi szakpolitikai területen,
különösen az olyanokon, amelyek
előmozdítják a jó minőségű, megfizethető
és hozzáférhető, valamint a munkavállalás 
és a magánélet közötti jobb egyensúly 
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megteremtését lehetővé tevő gondozási 
létesítményeket.

Or. en

Módosítás 25
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a családbarát, jó minőségű, 
megfizethető és hozzáférhető gondozási 
létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik 
a munkavállalás és a családi élet jobb 
összehangolását.

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a férfiak és a nők közötti 
egyenlő bánásmód, illetve a családbarát, jó 
minőségű, megfizethető és hozzáférhető
gondozási létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik 
a munkavállalás és a családi élet jobb 
összehangolását.

Or. de

Módosítás 26
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
uniós alapokat a családbarát, jó minőségű, 
megfizethető és hozzáférhető gondozási 
létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik 
a munkavállalás és a családi élet jobb 
összehangolását.

5. felszólítja a tagállamokat, hogy 
aktívabban használják a rendelkezésre álló 
meglévő uniós alapokat a családbarát, jó 
minőségű, megfizethető és hozzáférhető
gondozási létesítmények létrehozásának 
finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik 
a munkavállalás és a családi élet jobb 
összehangolását.

Or. en
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Módosítás 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürget, hogy fordítsanak különleges 
figyelmet a kulturális és kreatív 
ágazatokra, amelyek hozzájárulnak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek 
eléréséhez, különösen a 
munkahelyteremtéshez; hangsúlyozza 
ezen ágazatok nélkülözhetetlen 
hozzájárulását a régiók és városok 
fejlődéséhez; felszólít olyan tartós 
intézkedések végrehajtására, amelyek 
előmozdítják a nőknek szóló 
továbbképzést ezekben az ágazatokban, 
továbbá annak biztosítására, hogy a nők 
képesítését hatékonyan hasznosítsák, és új 
munkalehetőségeket hozzanak létre; 

Or. fr

Módosítás 28
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
találják meg a női munkanélküliség 
csökkentésének módjait annak elkerülése 
érdekében, hogy a nők karriercélból 
túlzott mobilitásra kényszerüljenek, mivel 
ennek közvetlen és káros hatása van a 
gyermekekre; 

Or. ro

Módosítás 29
Mojca Kleva Kekuš
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa 
elő a kohéziós politikai programokban a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítése 
terén bevált gyakorlatok tagállamok 
közötti cseréjét;

Or. en


