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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(A) mivel az új típusú gazdaságra történő 
átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi 
intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni 
arra, hogy növeljük a nők részvételét az 
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a 
fenntartható növekedés biztosításának, a 
foglalkoztatási potenciál teljes 
kihasználásának és a versenyképesség 
megerősítésének egyik előfeltétele,

(A) mivel az új típusú gazdaságra történő 
átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi 
intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni 
arra, hogy növeljük a nők részvételét az 
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a 
fenntartható növekedés biztosításának, a 
foglalkoztatási potenciál teljes 
kihasználásának és a versenyképesség 
megerősítésének egyik előfeltétele, mivel 
az új típusú gazdaság álláshelyei 
tekintetében számolni kell az életformák 
különbözőségével, valamint a nők 
részvételének elősegítése érdekében 
azoknak rugalmasabbnak kell lenniük;

Or. en

Módosítás 2
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az új típusú gazdaságra történő 
átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi 
intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni 
arra, hogy növeljük a nők részvételét az 
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a 
fenntartható növekedés biztosításának, a 
foglalkoztatási potenciál teljes 
kihasználásának és a versenyképesség 

A. mivel az új típusú gazdaságra történő 
átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi 
intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni 
arra, hogy növeljük a nők részvételét az 
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a 
fenntartható növekedés biztosításának és az 
elöregedő társadalomban az ökológiai 
átalakulás által támasztott követelmények
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megerősítésének egyik előfeltétele, egyik előfeltétele,

Or. en

Módosítás 3
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az új típusú gazdaságra történő 
átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi 
intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni 
arra, hogy növeljük a nők részvételét az 
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a 
fenntartható növekedés biztosításának, a 
foglalkoztatási potenciál teljes 
kihasználásának és a versenyképesség 
megerősítésének egyik előfeltétele,

A. mivel az új típusú fenntartható
gazdaságra történő átállást nem lenne 
szabad ürügyként felhasználni a különböző 
esélyegyenlőségi intézkedések 
leépítéséhez, hanem inkább egyedülálló 
lehetőségnek kellene tekinteni arra, hogy 
növeljük a nők részvételét az uniós 
munkaerőpiacon, hiszen ez a fenntartható 
növekedés biztosításának, a foglalkoztatási 
potenciál teljes kihasználásának és a 
versenyképesség megerősítésének egyik 
előfeltétele,

Or. en

Módosítás 4
Anna Záborská

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Aa) mivel az új típusú fenntartható 
gazdaságra történő átállást nem lenne 
szabad ürügyként felhasználni a 
legkiszolgáltatottabb és legalacsonyabb 
képzettségű munkavállalók 
munkaerőpiacról való kiszorításához;
mivel ebből következően el kell kerülni a 
„lefölözést”, amelynek a legalacsonyabb 
képzettségű munkavállalók lesznek az első 
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áldozatai;

Or. fr

Módosítás 5
Marc Tarabella

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Aa) mivel a legújabb tanulmányok 
szerint a nők részvétele a 
felelősségvállalás minden szintjén 
hozzáadott értéket jelent a vállalkozások 
számára gazdasági teljesítményük 
szempontjából; 

Or. fr

Módosítás 6
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a vállalkozók csupán 30%-a nő, 
és kevés nő önálló vállalkozó,

Or. en

Módosítás 7
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az elöregedő társadalomban egy 
új típusú gazdaság van kialakulóban 
kevesebb munkaerővel, ami szükségessé 
teszi, hogy több nőt vonzzanak fizetett 
munka végzésére azáltal, hogy átalakítják 
a munkaszervezést, a munkáltatókat pedig 
minden ágazatban felkészítik egy 
sokszínűbb munkaerőbázisra, 

Or. en

Módosítás 8
Anna Záborská

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Ab) mivel egy új típusú fenntartható 
gazdaság érdekében kialakított jelenkori 
intézményi politika nem tudja megoldani 
a piacgazdaság problémáit; mivel a 
fellépéseknek először is a kis- és 
középvállalkozásokkal, az iparral és a 
szociális partnerekkel kialakított szoros 
partnerségen kell alapulniuk; mivel 
következésképp a kkv-knek és az iparnak 
folytatnia kell a fejlődés megfelelő 
formáját, amely kellőképpen figyelembe 
veszi, hogy minden munkavállalót, 
társadalmi helyzetétől és szakmai 
képességétől függetlenül, integrálni kell a 
munkaerőpiacra, 

Or. fr
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Módosítás 9
Marc Tarabella

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Ab) mivel az EU egyetemi diplomáinak 
nagy részét nők szerzik meg és a 
kereskedelmi, üzleti és jogi képzésben 
többségben vannak, ugyanakkor a 
vállalatok és a közigazgatás felelős 
pozícióiban továbbra is kisebbségben 
vannak;

Or. fr

Módosítás 10
Marc Tarabella

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Ac) mivel a nemekkel kapcsolatosan 
főleg az oktatásban és a társadalomban 
meglévő sztereotípiák miatt az alaptalanul 
„férfiasnak” tekintett szakmákban, mint 
az informatikában, a mérnöki 
munkákban, a fizikában és a technikai 
szakmákban, például a mechanikai és a 
kőművesmunkákban, a nők 
alulreprezentáltak,

Or. fr

Módosítás 11
Britta Thomsen

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy csak azáltal lehet 
teljes mértékben kihasználni az új típusú 
gazdaság kínálta növekedési és 
foglalkoztatási potenciált, hogy növeljük a 
nők részvételét az európai 
munkaerőpiacon, ugyanis a nők és a 
férfiak foglalkoztatása közötti szakadék 
szűkítésének köszönhető, hogy Európában 
az általános foglakoztatási arány a felével 
nőtt, az éves gazdasági növekedés pedig 
1995 óta a negyedével;

Or. en

Módosítás 12
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

(1) hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; elismeri azt az igényt, hogy a nők, 
amennyiben dolgozni kívánnak, 
választhassanak az általuk vállalt munka 
típusát illetően; felszólít olyan munkaerő-
piaci politikák kidolgozására tagállami 
szinten, amelyek figyelembe veszik a 
nemek közötti különbségeket, valamint 
olyan programok beindítására, melyek
javítják a nők helyzetét és önbizalmat 
adnak nekik, illetve melyek célja a nőknek 
a nem hagyományos állásokba történő 
felvétele; emlékeztet arra, hogy ezt csak 
úgy lehet elérni, ha növelik a lányok és 
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nők oktatását az általában férfiak által 
uralt területeken;

Or. en

Módosítás 13
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú fenntartható
gazdaságra történő átállás során, mivel a 
kiszámíthatatlan munkavállalási feltételek 
és a nemek közötti állandó fizetésbeli 
különbségek következtében a nőkre 
jellemzőbb, hogy a munkaerőpiacon 
bizonytalan helyzetben vannak; felszólít 
olyan munkaerő-piaci politikák 
kidolgozására, amelyek figyelembe veszik 
a nemek közötti különbségeket, valamint 
olyan programok beindítására, melyek 
célja a nőknek a nem hagyományos 
állásokba történő felvétele, tekintetbe véve, 
hogy a környezetbarát gazdaság alkalmat 
adhat a nőknek, hogy jobban fizetett, 
magas képzettséget igénylő és motiváló 
munkahelyek révén növeljék részvételüket 
a munkaerőpiacon;

Or. en

Módosítás 14
Anna Záborská

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele, 
továbbá a nők által végzett informális 
munka GDP-ben kifejezett hozzáadott 
értékének megfelelő elismerésére is, 

Or. fr

Módosítás 15
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nemek szerint 
megosztott munkaerőpiac felszámolása, 
illetve a nőknek a nem hagyományos 
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állásokba történő felvétele és integrálása;
ebben az összefüggésben emlékeztet arra a 
kérésére, hogy vezessenek be 40%-os 
kvótát a nők számára a vállalati 
testületekben; 

Or. en

Módosítás 16
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú gazdaságra történő 
átállás során, mivel a kiszámíthatatlan 
munkavállalási feltételek és a nemek 
közötti állandó fizetésbeli különbségek 
következtében a nőkre jellemzőbb, hogy a 
munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben 
vannak; felszólít olyan munkaerő-piaci 
politikák kidolgozására, amelyek 
figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok 
beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

1. hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőségre való összpontosítás 
jelentőségét az új típusú fenntartható
gazdaságra történő átállás során, mivel a 
kiszámíthatatlan munkavállalási feltételek 
és a nemek közötti állandó fizetésbeli 
különbségek következtében a nőkre 
jellemzőbb, hogy a munkaerőpiacon 
bizonytalan helyzetben vannak; felszólít 
olyan munkaerő-piaci politikák 
kidolgozására, amelyek figyelembe veszik 
a nemek közötti különbségeket, valamint 
olyan programok beindítására, melyek 
célja a nőknek a nem hagyományos 
állásokba történő felvétele;

Or. en

Módosítás 17
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. figyelembe véve, hogy az 
egyenlőtlenségek egyik legnagyobb 
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forrása a nemek szerinti megosztottság a 
foglalkoztatásban, ahol a munka értéke és 
javadalmazása attól függ, hogy az 
elsősorban női vagy férfi foglalkozás-e, 
reméli, hogy a zöld munkahelyek a nők 
által végzett munkák jobb díjazásának 
mechanizmusává válhatnak, biztosítandó 
a női munkavállalók számára a 
társadalmi hasznot, és egyben a nemek 
közötti egyensúly és a nemek közötti 
bérszakadék kezelésének módjai is 
lehetnek;

Or. en

Módosítás 18
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. uniós kezdeményezést sürget 
felhívandó a munkáltatók figyelmét –
különösen a hagyományosan férfiak által 
uralt ágazatokban –, hogy az elöregedő 
társadalomban sokszínűbb 
munkaerőbázisra van igény, jelzi ennek 
előnyeit, és olyan eszközöket kínál a 
munkáltatók számára, amelyekkel fel 
tudnak készülni a sokszínűségre;

Or. en

Módosítás 19
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a „zöld 
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munkahelyek” a jövő európai 
munkaerőpiacának egyik meghatározó 
növekedési szegmensévé válhatnak, hogy 
az Európai Unió területén ma több mint 
20 millió munkahely tekinthető 
„zöldnek”, valamint hogy a közelmúltbeli 
adatok szerint a megújuló energia 
ágazatában önmagában is megvan a 
lehetőség arra, hogy a munkahelyek 
száma 2020-ra megkétszereződjön, és 
elérje a 2,8 milliót; felhívja a Tanácsot, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők azonos mértékű 
részesedését;

Or. en

Módosítás 20
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. rámutat, hogy a szociális 
infrastruktúrába való befektetés 
lehetőséget ad Európa korszerűsítésére és 
az egyenlőség előmozdítására, és a fizikai 
infrastruktúrát korszerűsítő zöld 
technológiákba való befektetéssel 
párhuzamos stratégiának tekinthető; úgy 
véli, hogy a nemek közötti egyenlőségnek 
ezért politikai prioritásnak és alapvető 
eszköznek kell lennie;

Or. en

Módosítás 21
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. tekintettel arra, hogy a vállalkozók 
csupán 30%-a nő, és kevés nő önálló 
vállalkozó, rámutat arra, hogy fel kell 
számolni azokat az akadályokat, amelyek 
jelenleg meggátolják a nőket abban, hogy 
vállalkozásba fogjanak, mivel a 
fenntartható gazdaságban a vállalkozások 
alapvető fontossággal bírnak a 
termelékenység és a növekedés 
szempontjából;

2. rámutat arra, hogy fel kell számolni 
azokat az akadályokat, amelyek jelenleg 
meggátolják a nőket abban, hogy 
vállalkozásba fogjanak, mivel a 
fenntartható gazdaságban a vállalkozások 
alapvető fontossággal bírnak a 
termelékenység és a növekedés 
szempontjából;

Or. en

Módosítás 22
Marc Tarabella

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) kéri a tagállamokat, hogy tegyenek 
tényleges – többek között jogalkotási –
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 
vállalatok és politikai szervek felelős 
pozícióiba kinevezett személyek között 
kiegyensúlyozott legyen a nők és a férfiak 
aránya; üdvözli a norvég kormány azon 
döntését, hogy a magán- és állami 
vállalatok igazgatótanácsaiban mindkét 
nem részvételi arányának legalább 40%-
osnak kell lennie; 

Or. fr

Módosítás 23
Marc Tarabella

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ágazataiban;

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy a nemekkel kapcsolatos 
sztereotípiák elleni küzdelem révén 
valamennyi szinten biztosított legyen a nők 
oktatáshoz való hozzáférése és az egész 
életen át tartó tanulás lehetősége; 
megfelelő képzés biztosítására szólít fel a 
női munkavállalók alulreprezentáltságának 
megelőzése érdekében a gazdaság alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású ágazataiban, 
valamint a műszaki ágazatokban és az 
alaptalanul „férfiasnak” tekintett 
szakmákban, ahol a nők 
alulreprezentáltak;

Or. en

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ágazataiban;

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
érdekében a zöld munkahelyeken, mivel a 
nők tömeges kizárása a tudomány és a 
technológia világából hátráltatná Európa 
növekedését és fenntarthatóságát és sok 
tehetséges és képzett nőt taszítana a 
foglalkoztatás és a gazdasági biztonság 
peremére; 
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Or. en

Módosítás 25
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ágazataiban;

(3) hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ágazataiban; elismeri, 
kevésbé valószínű, hogy a nők, miután 
kikerültek a hivatalos oktatási 
rendszerből, posztgraduális képzésben 
vegyenek részt;  

Or. en

Módosítás 26
Silvia Costa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell 
tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való 
hozzáférése és az egész életen át tartó 
tanulás lehetősége; megfelelő képzés 
biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése 
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érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású ágazataiban;

érdekében a gazdaság alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, energiatakarékos és 
környezetvédelmi ágazataiban;

Or. it

Módosítás 27
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a tagállamokat arra, hogy 
alakítsanak ki egyenlő foglalkoztatási 
lehetőségeket nyújtó politikákat és 
fogadjanak el családbarát munkahelyi 
gyakorlatokat, amely mind gazdasági, 
mind környezeti szempontból a 
fenntarható növekedés alapfeltétele; 

Or. en

Módosítás 28
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja az EU-t egy célzott 
kezdeményezés kialakítására, amely révén 
a lányokat a matematikával, 
informatikával, természettudományokkal 
és technológiával kapcsolatos 
foglalkozások felé irányítja és leküzdi az 
ezeken a területeken uralkodó 
sztereotípiákat; hangsúlyozza, hogy a 
médiának és az oktatásnak kulcsszerepe 
van az ilyen sztereotípiák leküzdésében;

Or. en
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Módosítás 29
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a műszaki oktatás és 
szakképzés terén jobban figyelembe kell 
venni a nők igényeit, ideértve a családban 
betöltött szerepükhöz hozzáigazítható 
időbeosztást és helyszíneket is, valamint a 
képzettségi szintjüknek megfelelő oktatást; 
felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak rugalmas és minőségi 
gyermekfelügyeleti lehetőségeket;

4. hangsúlyozza, hogy a továbbképzéseken
és az egész életen át tartó tanulási 
programokban való egyenlő részvétel 
biztosítás érdekében nagyobb figyelmet 
kell szentelni annak lehetővé tételére, 
hogy a férfiak és nők el tudják látni a 
családban betöltött szerepüket és 
gondozási kötelezettségeiket; felszólítja az 
Uniót és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
rugalmas és minőségi gyermekfelügyeleti 
lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 30
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a műszaki oktatás és 
szakképzés terén jobban figyelembe kell 
venni a nők igényeit, ideértve a családban 
betöltött szerepükhöz hozzáigazítható 
időbeosztást és helyszíneket is, valamint a 
képzettségi szintjüknek megfelelő oktatást; 
felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak rugalmas és minőségi 
gyermekfelügyeleti lehetőségeket;

4. hangsúlyozza, hogy a műszaki oktatás és 
szakképzés terén jobban figyelembe kell 
venni a nők igényeit, ideértve a családban 
betöltött szerepükhöz hozzáigazítható 
időbeosztást és helyszíneket is, valamint a 
képzettségi szintjüknek megfelelő oktatást; 
felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy 
biztosítsanak megfizethető, rugalmas és 
minőségi gyermekfelügyeleti 
lehetőségeket;

Or. en
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Módosítás 31
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) hangsúlyozza, hogy a fiatal nőket az 
iskola és munka közötti átmeneti 
időszakban az ipari tanulói képzés felé 
kellene irányítani, ahol 
alulreprezentáltak, ezt a képzést az 
iskola/egyetem/képzőintézet/vállalat 
közötti közös tervezés révén lehetne 
előmozdítani annak érdekében, hogy a 
munkatapasztalat révén – akár magas 
szintű és szakirányú – konkrét ismereteket 
és szaktudást szerezzenek, rendszeres és 
biztos, a munkavégzés örömével járó 
tevékenységet végezve;

Or. it

Módosítás 32
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, 
hogy az Európai Szociális Alap (ESZA)
keretei között kezeljék kiemeltebben a 
nőknek biztosított zöld munkahelyeket, 
tekintettel arra, hogy az ESZA olyan 
témákban finanszíroz képzési projekteket, 
mint például a megújuló energia és az 
ökoturizmus; hangsúlyozza, hogy nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni az ESZA által 
támogatott projektekben részt vevő nők 
arányának növelésére, mivel az jelenleg 
10% alatt van;

5. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, 
hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) 
keretei között kezeljék kiemeltebben a 
nőknek biztosított zöld munkahelyeket, 
tekintettel arra, hogy az ESZA olyan 
témákban finanszíroz képzési projekteket, 
mint például a megújuló energia és az 
ökoturizmus; hangsúlyozza, hogy nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni az ESZA által 
támogatott projektekben részt vevő nők 
arányának növelésére, mivel az jelenleg 
10% alatt van; kéri a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjait szem előtt 
tartó költségvetési tervezés bevezetését az 
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ESZA-n belül, valamint a helyreállítási 
tervekben, és a strukturális kiigazítási 
programokban, annak biztosítására, hogy 
ezek a programok egyforma arányban 
vonzzák és integrálják a nőket;  

Or. en

Módosítás 33
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, 
hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) 
keretei között kezeljék kiemeltebben a 
nőknek biztosított zöld munkahelyeket, 
tekintettel arra, hogy az ESZA olyan 
témákban finanszíroz képzési projekteket, 
mint például a megújuló energia és az 
ökoturizmus; hangsúlyozza, hogy nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni az ESZA által 
támogatott projektekben részt vevő nők 
arányának növelésére, mivel az jelenleg 
10% alatt van;

5. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, 
hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) 
keretei között kezeljék kiemeltebben a 
nőknek biztosított zöld munkahelyeket, 
tekintettel arra, hogy az ESZA olyan 
témákban finanszíroz képzési projekteket, 
mint például a megújuló energia és az 
ökoturizmus; hangsúlyozza, hogy nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni az ESZA által 
támogatott projektekben részt vevő nők 
arányának növelésére, mivel az jelenleg 
10% alatt van, újra bevezetve a számukra 
a régi programozási időszakokban 
alkalmazott kvótarendszert;

Or. it

Módosítás 34
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli a Bizottság „A GDP-n innen 
és túl – A haladás mérése változó 
világunkban” címet viselő közleményét 
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(COM (2009)433 végleges) és a hozzá 
kapcsolódó cselekvési tervet; javasolja, 
hogy kísérjék kitüntetett figyelemmel azt a 
hozzáadott értéket, amelyet a generációk 
közötti szolidaritás, az eltartott 
személyekről való gondoskodás –
függetlenül koruktól vagy a függőségi 
viszonytól – érdekében, főként a nők által 
vállalt elkötelezettség képvisel;

Or. fr

Módosítás 35
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy egy új, 
fenntarható gazdaságon belüli 
munkahelyek kialakítása érdekében tett 
intézményi erőfeszítéseknek a 
legszegényebb munkavállalók – akik 
szintén a munkaerőpiac dinamikus 
erőforrásai – képességeinek megerősítését 
is meg kell célozniuk; 

Or. fr

Módosítás 36
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kéri a Bizottságot, hogy szenteljen 
kitüntetett figyelmet a legszegényebb 
állampolgárok számára, különös 
tekintettel azokra nőkre, akiknek 
mindennapjai rendkívüli szegénységben 
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telnek, és akiknek munkaerő-piaci 
integrációjához külön segítő 
intézkedésekre van szükség;

Or. fr

Módosítás 37
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. üdvözli a szervezett civil társadalom 
szervezeteinek hozzájárulását, amelyek az 
ATD – Negyedik Világ mozgalomhoz 
hasonlóan tartósan felsorakoznak a 
bizonytalan munkakörülményekkel 
rendelkező legsérülékenyebb 
munkavállalók mellé, hogy 
megkönnyítsék az új, fenntartható 
gazdaságon belül a munkaerő-piaci 
integrációjukat;  

Or. fr

Módosítás 38
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. felkéri az európai intézményeket, hogy 
vegyék figyelembe többek között az Anyák 
Nemzetközi Mozgalma, az Európai 
Katolikus Családok Mozgalma, az 
Európai Családmozgalmak Szövetsége, a 
Familyplatform, az ATD – Negyedik Világ 
mozgalom, az Eurocarers stb. által 
közzétett, az új, fenntarható gazdaságon 
belül az informális munka által képviselt 
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hozzáadott érték elismeréséről szóló 
különböző tanulmányok eredményeit;

Or. fr

Módosítás 39
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. felkéri az európai és nemzeti 
intézményeket, a vállalatokat és a szociális 
partnereket arra, hogy fordítsanak külön 
figyelmet a szegregált kisebbségekhez 
tartozó nők – mint például a roma nők –
integrációjára; 

Or. fr

Módosítás 40
Anna Záborská

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. arra kéri az európai és nemzeti 
intézményeket, hogy az új, fenntartható 
gazdasággal kapcsolatos kérdéseket a 
különböző ágazati politikák erősítő 
hatásának hangsúlyozása érdekében az 
alábbi tematikus évek köré építse fel: a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem európai éve (2010), az 
önkéntes munka európai éve (2011), az 
aktív időskor és a generációk közötti 
szolidaritás (javasolt) éve (2010);

Or. fr
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Módosítás 41
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők 
részvételét a nem hagyományos 
foglalkoztatási ágazatok 
szakszervezeteiben, hiszen ha az a cél, 
hogy az új típusú gazdaság álláshelyei 
szociálisan fenntarthatók legyenek, 
alapvető fontosságú a nők jogainak 
védelme.

6. hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők 
részvételét a nem hagyományos 
foglalkoztatási ágazatok 
szakszervezeteiben, mivel a nők jogainak 
– mint az egyenlő díjazáshoz, a szülési 
szabadsághoz, a tisztességes munkaidőhöz 
és a megkülönböztetésmentes munkahelyi 
környezethez való jog – védelme döntő 
fontosság, az új gazdaságon belül a 
munkahelyek társadalmi 
fenntarthatósága érdekében;

Or. en

Módosítás 42
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők 
részvételét a nem hagyományos 
foglalkoztatási ágazatok 
szakszervezeteiben, hiszen ha az a cél, 
hogy az új típusú gazdaság álláshelyei 
szociálisan fenntarthatók legyenek, 
alapvető fontosságú a nők jogainak 
védelme.

6. hangsúlyozza a nők jogainak védelmét
az új típusú fenntartható gazdaságban; 

Or. en
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Módosítás 43
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők 
részvételét a nem hagyományos 
foglalkoztatási ágazatok 
szakszervezeteiben, hiszen ha az a cél, 
hogy az új típusú gazdaság álláshelyei 
szociálisan fenntarthatók legyenek, 
alapvető fontosságú a nők jogainak 
védelme.

(6) hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők 
részvételét a nem hagyományos 
foglalkoztatási ágazatok 
szakszervezeteiben, hiszen alapvető 
fontosságú a nők jogainak védelme, és ezt 
csak a férfiak támogatásával lehet elérni;.

Or. en

Módosítás 44
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a tagállamokat, hogy 
kötelezzék az állami- és 
magánvállalatokat a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító tervek 
kidolgozására és az elért eredményekről 
való visszajelzési rendszer kialakítására;

Or. en


