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Módosítás 1
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az EU-ban kiadott egyetemi 
oklevelek 58,9%-át nők szerezték meg, 
mivel a nők aránya a PhD oklevelek 
szintjén már csak 43% és az egyetemi 
tanári szinten pedig a legalacsonyabb, 
mivel az egyetemi rendes tanároknak 
csupán 15%-a nő,

Or. en

Módosítás 2
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Bizottság „Új lendület az 
európai szakképzési együttműködésnek az 
„Európa 2020” stratégia támogatására” 
című közleménye (COM(2010)296) nem 
vette figyelembe a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjait,

Or. en

Módosítás 3
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy az e 1. felszólítja a tagállamokat, hogy az e 
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területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését;

területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését; 
hangsúlyozza az olyan pedagógiai 
gyakorlatok fontosságát, amelyek 
tudatosítják a férfiak és nők egyenlőségét 
és küzdenek a sztereotípiák és előítéletek 
ellen;

Or. pt

Módosítás 4
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a tagállamokat, hogy az e 
területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy az e 
területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését és 
a munkaerőpiacon egyenlő esélyeket 
biztosítanak minden nő számára 
függetlenül jogi helyzetüktől, faji 
hovatartozásuktól, koruktól, szexuális 
irányultságuktól, etnikai származásuktól 
vagy vallásuktól;

Or. en

Módosítás 5
Joanna Senyszyn

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a tagállamokat, hogy az e 
területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését; 

1. felszólítja a tagállamokat, hogy az e 
területen hozott jövőbeli intézkedések és 
rendelkezések egyik prioritásaként 
dolgozzanak ki olyan nemzeti szakképzési 
programokat, amelyek figyelembe veszik a 
nemi szempontokat és előmozdítják a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését;

Or. en

Módosítás 6
Christa Klaß

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a szakképzés 
magas színvonalának alapja a nemek 
szempontjából megingathatatlanul 
semleges oktatás, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
tananyagok mentességét a nemhez kötött 
karriermintáktól, valamint már a 
kezdetektől biztosítsák a fiúk és lányok 
érdeklődésének felkeltését valamennyi 
karrierlehetőség iránt;

Or. de

Módosítás 7
Christa Klaß

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sürgeti a tagállamokat annak 
bevezetésére, hogy az alapfokú oktatás 



PE456.775v01-00 6/17 AM\853812HU.doc

HU

pályaalkalmassági felméréssel záruljon;

Or. de

Módosítás 8
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemi dimenziónak az 
oktatás és a képzés területén történő 
figyelembevétele érdekében ösztönözzék 
az oktatásban érdekelt felek, a szociális 
partnerek és a civil társadalmi szervezetek 
közötti hatékony partnerségek kialakítását;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjainak az oktatás 
és a képzés területén történő 
figyelembevétele érdekében ösztönözzék 
az oktatásban érdekelt felek, a szociális 
partnerek és a civil társadalmi szervezetek 
közötti hatékony partnerségek kialakítását; 
hangsúlyozza az esélyegyenlőségi 
tanácsadók tisztsége bevezetésének és 
képzésüknek a fontosságát, valamint 
felszólít mind a közszférába, mind pedig a 
magánszektorba történő bevonásukra;

Or. pt

Módosítás 9
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemi dimenziónak az 
oktatás és a képzés területén történő 
figyelembevétele érdekében ösztönözzék 
az oktatásban érdekelt felek, a szociális 
partnerek és a civil társadalmi szervezetek 
közötti hatékony partnerségek kialakítását;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjának az oktatás 
és a képzés megfelelősége tekintetében
történő figyelembevétele érdekében 
ösztönözzék az oktatásban érdekelt felek, a 
szociális partnerek és a civil társadalmi 
szervezetek közötti hatékony partnerségek 
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kialakítását, valamint szorosabb 
együttműködést az vállalkozásokkal;

Or. en

Módosítás 10
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot és az Európai 
Szakképzés-fejlesztési Központot 
(CEDEFOP), hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontját foglalja bele 
a 2011-2020 közötti időszak 
vonatkozásában a szakképzés terén 
folytatott megerősített európai 
együttműködésről szóló Bruges-i 
közleményébe, különös tekintettel az egész 
életen át tartó tanulás elérhetőségére, 
azért, hogy a tanuláshoz való hozzáférés 
nyitottabbá és rugalmasabbá tétele révén 
a nőknek és férfiaknak bármely 
életszakaszban legyen lehetőségük 
tanulni;

Or. en

Módosítás 11
Christa Klaß

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a kettős rendszer 
(gyakorlati és elméleti oktatás) bizonyos 
tagállamokban sikeresnek bizonyul a 
vállalkozásoknak a szakmákhoz 
kapcsolódó képzésekben történő 



PE456.775v01-00 8/17 AM\853812HU.doc

HU

együttműködésének és közreműködésének 
köszönhetően;

Or. de

Módosítás 12
Silvia Costa

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 
szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, valamint hogy a 
nőknek a nem hagyományos állásokban és 
a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 
szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, például a 
tanulmányi és szakmai tanácsadási 
szolgáltatások fejlesztésével, valamint nők 
gyakornoki és tanulói szerződéseinek 
ösztönzésével, továbbá hogy a nőknek a 
műszaki és tudományos területeken, 
valamint a nem hagyományos állásokban 
és a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén;

Or. it

Módosítás 13
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 
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szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, valamint hogy a 
nőknek a nem hagyományos állásokban és 
a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén;

szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, valamint hogy a 
nőknek a nem hagyományos állásokban és 
a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén, 
méltányos fizetést biztosító állandó 
munkahelyek létrehozásával;

Or. pt

Módosítás 14
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 
szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, valamint hogy a 
nőknek a nem hagyományos állásokban és 
a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseiben és a 
kiemelt kezdeményezésekben 
rögzítetteknek megfelelően erősítsék meg a 
szakképzés és a munkaerő-piaci igények 
közötti kapcsolatokat, valamint hogy a 
nőknek a nem hagyományos állásokban és 
a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású és csúcstechnológiai
ágazataiban történő 
foglalkoztathatóságának növelése 
érdekében hozzanak létre új képzési 
lehetőségeket többek között a tudomány, a 
matematika és a technológia területén;

Or. en

Módosítás 15
Joanna Senyszyn

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét 
útmutatást és karrier-tanácsadást oly 
módon, hogy az a különböző háttérrel 
rendelkező valamennyi nőnek releváns
legyen, és elégítse ki többdimenziós
képzési igényeiket;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét 
útmutatást és karrier-tanácsadást oly 
módon, hogy az a különböző háttérrel 
rendelkező nők bármelyikének megfelelő
legyen, és elégítse ki összetett képzési 
igényeiket, mint például;

- személyre szabott szakképzés a 
karrierfejlesztés támogatására; 
- elérhető tanulási pályák az informálistól 
a formális tanulásig; 
- a különböző tanulási stílusokhoz való 
alkalmazkodás;
- szakmai példaképek és mentorok 
elérhetőségének biztosítása; 
- rugalmas munkaszervezéshez és részidős 
munkaszerződésekhez igazodó programok 
kialakítása;
- igényekhez igazított online tanulási 
lehetőségek;

Or. en

Módosítás 16
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét 
útmutatást és karrier-tanácsadást oly 
módon, hogy az a különböző háttérrel 
rendelkező valamennyi nőnek releváns 
legyen, és elégítse ki többdimenziós

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét 
útmutatást és karrier-tanácsadást oly 
módon, hogy az a különböző háttérrel 
rendelkező valamennyi nőnek releváns 
legyen, és elégítse ki összetett képzési 
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képzési igényeiket; igényeiket, méltányosan megfizetett 
minőségi állásokba történő hatékony 
bevonásuk céljából;

Or. pt

Módosítás 17
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét 
útmutatást és karrier-tanácsadást oly 
módon, hogy az a különböző háttérrel 
rendelkező valamennyi nőnek releváns 
legyen, és elégítse ki többdimenziós
képzési igényeiket;

4. felszólítja a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a nők számára a jó minőségű, 
széles körű, rugalmas és megfizethető 
szakképzéshez történő hozzáférést, 
valamint nyújtsanak nekik konkrét, egész 
életen át tartó útmutatást és karrier-
tanácsadást minden foglalkozási terület 
képzéseivel kapcsolatban oly módon, hogy 
az a különböző háttérrel rendelkező 
valamennyi nőnek releváns legyen, és
elégítse ki összetett képzési igényeiket;

Or. en

Módosítás 18
Christa Klaß

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
család és a karrier összeegyeztetése, 
valamint a vidéken élő nők támogatása 
céljából biztosítsanak számítástechnikai 
továbbképzést, lehetőséget teremtve ezzel a 
női alkalmazottak számára az akár 
otthonról végezhető távmunkára is;  
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Or. de

Módosítás 19
Christa Klaß

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza az önbizalom 
növelésének, valamint az 
alkalmazkodóképesség és az 
interkulturális készségek fejlesztésének 
egyik eszközeként szolgáló, több nyelvben 
való jártasság megszerzésének és 
fejlesztésének döntő jelentőségét;

Or. de

Módosítás 20
Silvia Costa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
strukturális alapok, például az Európai 
Szociális Alap olyan konkrét programokra 
történő optimális felhasználását, amelyek 
előmozdítják az egész életen át tartó 
tanulást, illetve amelyek célja, hogy 
növelje a nők szakképzési rendszerben 
történő részvételének arányát;
szorgalmazza olyan konkrét fellépések
kidolgozását az Erasmus fiatal vállalkozók 
számára indított kísérleti projektje 
keretében, melyek célja a vállalkozási kedv 
nők körében történő ösztönzése;

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – nem utolsósorban 
megfelelően finanszírozott, kifejezetten 
erre a célra tervezett intézkedések által –
biztosítsák a strukturális alapok, például az 
Európai Szociális Alap olyan konkrét 
programokra történő optimális 
felhasználását, amelyek előmozdítják az 
egész életen át tartó tanulást, illetve 
amelyek célja, hogy növelje a nők 
szakképzési rendszerben történő 
részvételének arányát; szorgalmazza olyan 
konkrét intézkedések kidolgozását az 
Erasmus fiatal vállalkozók számára indított 
kísérleti projektje keretében, melyek célja a 
vállalkozási kedv nők körében történő 
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ösztönzése;

Or. it

Módosítás 21
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
strukturális alapok, például az Európai 
Szociális Alap olyan konkrét programokra 
történő optimális felhasználását, amelyek 
előmozdítják az egész életen át tartó 
tanulást, illetve amelyek célja, hogy 
növelje a nők szakképzési rendszerben 
történő részvételének arányát;
szorgalmazza olyan konkrét fellépések
kidolgozását az Erasmus fiatal vállalkozók 
számára indított kísérleti projektje 
keretében, melyek célja a vállalkozási kedv 
nők körében történő ösztönzése;

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
strukturális alapok, például az Európai 
Szociális Alap olyan konkrét programokra 
történő optimális felhasználását, amelyek 
több nő részvételét mozdítják elő és 
támogatják az egész életen át tartó 
tanulásban, illetve amelyek célja, hogy 
növelje a nők szakképzési rendszerben 
történő részvételének arányát;
szorgalmazza olyan konkrét intézkedések
kidolgozását az Erasmus fiatal vállalkozók 
számára indított kísérleti projektje 
keretében, melyek célja a vállalkozási kedv 
nők körében történő ösztönzése;

Or. en

Módosítás 22
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
strukturális alapok, például az Európai 
Szociális Alap olyan konkrét programokra 
történő optimális felhasználását, amelyek 
előmozdítják az egész életen át tartó 

5. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
strukturális alapok, például az Európai 
Szociális Alap olyan konkrét programokra 
történő optimális felhasználását, amelyek 
előmozdítják az egész életen át tartó 
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tanulást, illetve amelyek célja, hogy 
növelje a nők szakképzési rendszerben 
történő részvételének arányát;
szorgalmazza olyan konkrét fellépések
kidolgozását az Erasmus fiatal vállalkozók 
számára indított kísérleti projektje 
keretében, melyek célja a vállalkozási kedv 
nők körében történő ösztönzése;

tanulást, illetve amelyek célja, hogy 
növelje mind a nők, mind a férfiak
szakképzési rendszerben történő 
részvételének arányát; szorgalmazza olyan 
konkrét intézkedések kidolgozását az 
Erasmus fiatal vállalkozók számára indított 
kísérleti projektje keretében, melyek célja a 
vállalkozási kedv ösztönzése, különösen a
nők körében;

Or. en

Módosítás 23
Joanna Senyszyn

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a tanárok és az oktatók 
szerepét a nemek közötti esélyegyenlőség 
szempontjának a szakképzés tekintetében 
való figyelembevételében, valamint 
specifikusan nőkre vonatkozó 
intézkedéseket tartalmazó mobilitási 
programok kidolgozására szólít fel, mint 
például a Leonardo da Vinci program és a 
gyakornoki projektek, annak érdekében, 
hogy elősegítsék a szükséges ismeretek 
egész életen át való folyamatos 
elsajátítását, a nők munkaerő-piaci 
integrációjára, illetve ismételt 
integrációjára tekintettel;

Or. en

Módosítás 24
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja az Uniót egy célzott 
kezdeményezés kialakítására, amely révén 
a lányokat a matematikával, 
informatikával, természettudományokkal 
és technológiával kapcsolatos 
foglalkozások felé irányítja, és leküzdi az 
ezeken a területeken továbbra is uralkodó 
sztereotípiákat; hangsúlyozza, hogy a 
médiának és az oktatásnak kulcsszerepe 
van az ilyen sztereotípiák leküzdésében;

Or. en

Módosítás 25
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – és ezen belül az otthoni 
távmunkát végzők – igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását; sürgeti a Bizottságot és az 
összes tagállamot, hogy tegyenek 
határozott erőfeszítéseket a nők és férfiak 
bérei közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére azzal a céllal, hogy 2020-
ig felszámolják a nemek közötti jelenlegi 
18%-os díjazásbeli különbséget;

Or. pt
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Módosítás 26
Silvia Costa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – és ezen belül az otthoni 
távmunkát végzők – igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – köztük az otthoni 
távmunkát végzők– igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását; felszólít olyan adómentességi 
típusok megfontolására, amelyeket a nők 
által végzett munka esetében lehetne 
nyújtani, különösen kis- és 
középvállalkozások számára;

Or. it

Módosítás 27
Barbara Matera

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – és ezen belül az otthoni 
távmunkát végzők – igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – köztük az otthoni 
távmunkát végzők –, különösen pedig az 
anyák, illetve a beteg vagy idős embereket 
ápolók igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását;

Or. en
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Módosítás 28
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
munkaadók számára, amelyek 
megkönnyítik a mikro- és kisvállalkozások 
számára a nők – és ezen belül az otthoni 
távmunkát végzők – igényeihez igazított, 
költséghatékony és rugalmas képzések 
nyújtását.

6. felszólítja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan ösztönzőket és 
motivációs módszereket a munkaadók 
számára, amelyek megkönnyítik a mikro-
és kisvállalkozások számára a nők – köztük 
az otthoni távmunkát végzők – igényeihez 
igazított, költséghatékony és rugalmas 
képzések nyújtását a munkaerőpiacon 
szükséges szakmai készségekre és 
kulcskompetenciákra való jobb 
összpontosítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 29
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat és a szociális 
partnereket, hogy biztosítsák a szakképzés, 
a tanulás és a családi élet 
összehangolásának elősegítését 
gyermekfelügyelet és olyan praktikus 
oktatási időbeosztás tekintetében, amely 
összeegyeztethető a gyerekek iskolában 
töltött idejével;

Or. en


