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AM_Com_NonLegOpinion

Módosítás 1
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzése, hogy a férfiak és nők 
foglalkoztatási szintjét 75%-ra növeljék; 
mivel a nők foglalkoztatási aránya jelenleg 
58,2%;

A. mivel az Európa 2020 stratégia egyik 
célja, hogy a férfiak és nők foglalkoztatási 
szintjét 75%-ra növeljék; mivel a nők 
foglalkoztatási aránya jelenleg 58,2%, és 
tagállami szinten igen nagy eltéréseket 
mutat;

Or. en

Módosítás 2
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzése, hogy a férfiak és nők 
foglalkoztatási szintjét 75%-ra növeljék; 
mivel a nők foglalkoztatási aránya jelenleg 
58,2%;

A. mivel az Európa 2020 stratégia 
célkitűzése, hogy az EU-ban a férfiak és 
nők foglalkoztatási szintjét 75%-ra 
növeljék; mivel a nők foglalkoztatási 
aránya az EU-ban jelenleg 58,2%;

Or. de

Módosítás 3
Edite Estrela

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európai Uniónak – amint az
az Európa 2020 stratégiában is szerepel –
mintegy egymillió új munkahelyet kell 
teremtenie a tudomány és technológia 
területén, és a nők a tanfolyamokon és az 
érintett munkakörökben egyaránt 
továbbra is alulreprezentáltak,

Or. pt

Módosítás 4
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a munkaerőpiacon a nők 
hátrányos helyzetben vannak, továbbá a 
részmunkaidős és az új, gyakran 
bizonytalan foglalkoztatási formákban is 
aránytalanul képviseltetik magukat, 
továbbá a szociális jogokhoz, szociális 
védelemhez és ellátásokhoz való teljes 
körű hozzáférés során is nehézségekbe 
ütköznek,

Or. pt

Módosítás 5
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. sürgeti, hogy a Bizottság 
karriertanácsadás nyújtásával, a speciális 
igényekhez szabott képzés és szakmai 
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gyakorlat tartására kidolgozott célzott 
programokkal tegyen intézkedéseket a 
kisszolgáltatott munkavállalók –
különösen az alacsony képzettségű, 
munkanélküli, fiatal vagy idős, fizikai 
vagy mentális fogyatékossággal élő vagy 
valamelyik kisebbséghez tartozó személyek 
– megsegítése érdekében, 

Or. lt

Módosítás 6
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Európa 2020 stratégia nagy 
hangsúlyt fektet a környezetbarát
átalakulásra, a megújulóenergia-
ágazatra, valamint a tudomány- és 
technológiaigényes környezetbarát
munkahelyekre a fenntartható gazdaság 
érdekében; mivel a nők munkaerő-piaci 
aktív integrációja és újbóli integrációja 
fontosságú a foglalkoztatási célkitűzések 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 7
Edite Estrela

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel, bár a mikrohitel a nők 
vállalkozásának és a családi vállalkozások 
létrejöttének elengedhetetlen eszköze, a 
nők továbbra is alulreprezentáltak a 
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vállalkozások körében az Európai 
Unióban, hiszen a vállalkozók teljes 
létszámának átlagosan csupán 30%-át 
teszik ki;

Or. pt

Módosítás 8
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a fokozott rugalmasság nyomán 
létrejött atipikus foglalkoztatási formák 
növekedése egyre több női munkavállalót 
kizár a szociális ellátásokból, hiszen a 
szociális ellátásokra való jogosultság a 
munkavállaló foglalkoztatási 
jogviszonyától függ; mivel a fokozott 
rugalmasság ilyen módon veszélyezteti a 
szociális biztonsági rendszerek pénzügyi 
fenntarthatóságát;

Or. pt

Módosítás 9
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az egyemet végzett hallgatók 
több mint 60%-a nő, mivel a tudományos 
területen elhelyezkedő lányok és 
asszonyok száma nem elégséges, ami 
ágazatonként súlyos nemi szegregációhoz 
vezet; mivel az informatikai ágazatban a 
nők és a férfiak foglalkoztatása közötti 
különbség az idők folyamán inkább 
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szélesedik, semmint szűkül;

Or. en

Módosítás 10
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel az Európai Unióban a nemek 
közötti különbségek – többek között a 
gyermekvállalás miatt – továbbra is 
fennállnak a bérezés, a részmunkaidős 
kontra teljes munkaidős foglalkoztatás 
aránya, valamint a foglalkoztatási ráták 
tekintetében; mivel a foglalkoztatásban 
fennálló munkaerő-piaci szegregáció a 
megfelelően működő uniós munkaerőpiac 
egyik legnagyobb akadálya;

Or. en

Módosítás 11
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát 
rendelkezések hatékony végrehajtására, 
önkéntes intézkedések és elérhető célok 
kitűzése révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak garantálniuk kell a 
diszkriminációellenes jogi szabályozás 
hatékony végrehajtását; hangsúlyozza a 
munkaerőpiac és a készségekkel 
kapcsolatos elvárások ellenőrzésének 
fontosságát;
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hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

Or. da

Módosítás 12
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

Or. pl

Módosítás 13
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk az uniós szakpolitikák teljes 
körű harmonizációjára, valamint a 
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hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

diszkriminációellenes jogi szabályozás és a 
családbarát rendelkezések hatékony 
végrehajtására, önkéntes intézkedések és 
elérhető célok kitűzése révén elő kell 
segíteniük a nem hagyományos állásokba 
történő felvételt, valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének és megfeleltetésének 
fontosságát;

Or. en

Módosítás 14
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát; felkéri a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak átfogó 
támogatást a nemzeti munkaügyi és 
oktatási minisztériumoknak nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésével foglalkozó 
programok végrehajtásához;

Or. en
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Módosítás 15
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát;

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelése érdekében a 
tagállamoknak kiemelt figyelmet kell 
fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi 
szabályozás és a családbarát rendelkezések 
hatékony végrehajtására, önkéntes 
intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem 
hagyományos állásokba történő felvételt, 
valamint jó hozzáférést és 
elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; 
hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások 
ellenőrzésének fontosságát; ismételten 
rámutat arra, hogy sürgős szükség van a 
gyermekgondozással kapcsolatos 
szabályok megalkotására, hogy a dolgozó 
anyák elérhessék a megfelelő egyensúlyt a 
munka és a magánélet között;

Or. de

Módosítás 16
Britta Thomsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiacot 
a munka és a családi élet összeegyeztetése 
érdekében kell megszervezni a gyermekek, 
idősek és más hozzátartozók gondozására 
irányuló struktúrák és intézmények 
létrehozása, valamint rugalmasabb 
munkaidő és különféle távmunka-
lehetőségek fokozottabb biztosítása útján;
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Or. da

Módosítás 17
Edite Estrela

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a munka és a családi 
élet egyeztetésének nehézsége azt jelenti, 
hogy a részmunkaidőben történő 
munkavállalás alapvetően a nők körében 
tapasztalható jelenség, mivel minden négy 
részmunkaidős munkahely közül hármat 
nők töltenek be; úgy véli, hogy ennek 
eredményeként a nők potenciáljának egy 
része nincs kitöltve, és a nők gazdasági 
függetlensége közép- és hosszú távon 
veszélyeztetett;

Or. pt

Módosítás 18
Silvia Costa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 
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karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és 
mérnöki tanulmányokat a lányok körében
az oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez az 
oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

Or. it

Módosítás 19
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 
karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és 
mérnöki tanulmányokat a lányok körében 
az oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy képessé tegyék 
a nőket a munkaerőpiacra való belépésre, 
az oda való visszatérésre és a 
munkaerőpiacon történő előrehaladásra, 
különösen azokat a kiszolgáltatott 
helyzetben lévőket, akik a közelmúltbeli 
pénzügyi válság miatt elvesztették 
munkahelyüket, vagy strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
vagy más okból nehézségeik vannak, 
szükséges, hogy képzettségük javítása 
céljából átképzési lehetőséget és 
szakképzéshez való hozzáférést 
nyújtsanak, függetlenül a munkaszerződés 
típusától; továbbá hangsúlyozza, hogy a 
nők számára karrierjük minden 
szakaszában hozzáférést és ösztönzőket 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és 
mérnöki tanulmányokat a lányok körében 
az oktatási és képzési rendszereknek a 
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munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából, különös tekintettel a 
magasan képzett munkavállalók iránti 
igényre;

Or. en

Módosítás 20
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 
karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és
mérnöki tanulmányokat a lányok körében 
az oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 
karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki,
mérnöki, valamint információs- és 
kommunikációs technológiákkal 
kapcsolatos tanulmányokat a lányok 
körében az oktatási és képzési 
rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való rugalmas igazítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 21
Juozas Imbrasas
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; továbbá 
hangsúlyozza, hogy a nők számára 
karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és 
mérnöki tanulmányokat a lányok körében 
az oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett 
és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének 
érdekében szükséges, hogy azon nők 
számára, akik strukturális 
munkanélküliséggel és nehézségekkel 
szembesülnek, amikor szülési vagy szülői 
szabadságot követően újra munkába állnak, 
képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való 
hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a 
munkaszerződés típusától; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a felsőoktatási 
intézményekben a szakképzést jobban a 
munkaerő-piaci igényekhez igazítsák;
továbbá hangsúlyozza, hogy a nők számára 
karrierjük minden szakaszában hozzáférést 
kell nyújtani az egész életen át tartó 
tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és 
mérnöki tanulmányokat a lányok körében 
az oktatási és képzési rendszereknek a 
munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas 
igazítása céljából;

Or. lt

Módosítás 22
Barbara Matera

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék 
a munkaügyi hivatalok munkájának 
hatékonyságát, és tegyék az 
állásajánlatokat láthatóbbá annak 
érdekében, hogy a nők szülési vagy szülői 
szabadságot követően könnyebben 
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visszatérjenek a munkába;

Or. it

Módosítás 23
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. különös figyelmet kell fordítani arra, 
hogy az információs és kommunikációs 
kompetenciákat, a digitális ismereteket és 
a kommunikációs készségeket beépítsék a 
szakképzésre és az egész életen át tartó 
tanulásra vonatkozó tagállami 
politikákba, és bátorítsák a nőket e 
lehetőségek kihasználására, mivel a nők a 
digitális ismeretek terén 
kiszolgáltatottabbak;

Or. en

Módosítás 24
Silvia Costa

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy hatékony oktatási és 
szakképzési tanácsadási rendszerekre van 
szükség annak érdekében, hogy a fiatal 
nők számára felkínálják az – egyetemi 
vagy egyetemen kívüli – műszaki 
felsőoktatást mint választási lehetőséget,
ezáltal növeljék a nők jelenlétét a jövőbeli 
fejlődés szempontjából stratégiai 
ágazatokban, mint amilyen a 
környezetvédelem és az energetika;
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Módosítás 25
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy küzdeni kell az 
oktatásban a nemi sztereotípiák ellen, ami 
gyakran a női humán tőke helytelen 
felhasználásához vezet Európában, és 
felhívja a Bizottságot, hogy az uniós 
jogszabályok hatályát az oktatás területén 
a nemek közötti egyenlőségre is terjessze 
ki;

Or. en

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a szociális 
infrastruktúrába való befektetés lehetőség 
Európa korszerűsítésére és az egyenlőség 
előmozdítására, és a fizikai 
infrastruktúrát korszerűsítő
környezetbarát technológiákba való 
befektetéssel párhuzamos stratégiának is 
tekinthető; úgy véli, hogy a nemek közötti 
egyenlőségnek ennélfogva politikai 
prioritásnak és alapvető eszköznek kellene 
lennie;

Or. en
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Módosítás 27
Siiri Oviir

Véleménytervezet
2a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. fenntartja, hogy ha a női 
munkavállalók képzettségét és készségeit 
változó gazdasági térben kell megőrizni, 
és azokat, akik szeretnének visszatérni a 
munkába, segíteni kell ebben, alapvető 
fontosságú, hogy a szülői szabadságon 
lévő munkavállalókat is be kell vonni a 
munkáltatójuk által szervezett képzési 
tevékenységekbe;

Or. et

Módosítás 28
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza az oktatási és képzési 
programokba való befektetések 
szükségességét annak érdekében, hogy 
zökkenőmentes legyen az átmenet az 
érintett munkavállalók számára, és 
biztosítsák, hogy egyik régió se szenvedjen 
az energiatermelés átalakításától; 
különleges figyelmet követel annak 
biztosítása érdekében, hogy a megújuló 
energiára való átállás tisztességes és 
magas minőségű férfi és női munka 
kialakításával is együtt járjon;

Or. en
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Módosítás 29
Britta Thomsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket , amelyekkel a
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket, amelyekkel az 
előítéletek és sztereotípiák elleni hatékony 
intézkedések, valamint a helyes 
gyakorlatok és a teljesítményértékelési 
mutatók tagállamok közötti cseréje, 
továbbá jogalkotási intézkedések – többek 
között a vezető beosztást betöltő nők 
számarányának növelését célzó kvóták –
révén leküzdhetik a nők szakmai 
szegregációját, amely egyfelől a vezető 
beosztást betöltő nők nem megfelelő 
számarányában, másfelől a nemi 
szempontból szegregált munkaerőpiacban 
nyilvánul meg;

Or. da

Módosítás 30
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket , amelyekkel a 
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket, amelyekkel a 
sztereotípiák és az „üvegplafon” 
akadályok elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;
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Or. en

Módosítás 31
Barbara Matera

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket , amelyekkel a 
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket, mint pl. az Európai 
Szociális Alap (ESZA), amelyekkel a 
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
a munka és a magánélet egyensúlyának 
javítására irányuló intézkedések, valamint 
a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;

Or. it

Módosítás 32
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket , amelyekkel a 
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális 
munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel 
olyan eszközöket , amelyekkel a 
sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, 
valamint a helyes gyakorlatok és a 
teljesítményértékelési mutatók tagállamok 
közötti cseréje, illetve – adott esetben és a 
szükséges ideig – kötelező női kvóták 
alkalmazása révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, mind horizontális, 
mind vertikális értelemben;
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Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. ajánlja, hogy az Európai Bizottság a 
következő keretprogramban újítsa meg a 
tudomány és az információs és 
kommunikációs technológiák oktatása 
területén a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó megközelítését;

Or. en

Módosítás 34
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a nemek közötti 
különbségek továbbra is megmaradnak az 
EU munkaerőpiacain, többek között a 
nemek eltérő bérezését, a részmunkaidős 
és teljes munkaidős foglalkoztatás 
arányát, a foglalkoztatási arányokat, a 
gyermekvállalásnak a foglalkoztatási 
arányra gyakorolt hatását és a 
nyugdíjakban nemek szerint 
megmutatkozó különbségeket tekintve; 
úgy véli, hogy a nemi szerepek és a 
foglalkoztatásban fennálló munkaerő-
piaci szegregáció az EU munkaerő-piaca 
működésének egyik legfőbb akadálya; 

Or. en
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Módosítás 35
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a tagállamoknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a 
bizonytalan és atipikus foglalkoztatás 
fokozatos felszámolására, amely 
elsősorban a nőket érinti; úgy véli, hogy 
az egyik eszköz a munkáltatói 
társadalombiztosítási hozzájárulások 
progresszívan emelkedő rendszerének 
létrehozása lehetne a „minél alacsonyabb 
a munkavállalói státusz (rövid idő, gyenge 
perspektívák, magas kockázat), annál 
magasabb a szociális biztonsághoz való 
hozzájárulás mértéke” elv szerint; úgy 
véli, hogy a progresszív hozzájárulások 
ösztönözhetnék a munkáltatókat pl. arra, 
hogy a határozott idejű szerződés 
folytonos hosszabbítása helyett állandó 
szerződést kössenek a munkavállalóval, 
azaz arra kapnának ösztönzést, hogy a 
munkavállalókat kedvezőbb feltételekkel 
alkalmazzák;

Or. pt

Módosítás 36
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a fenti intézkedésekkel 
kapcsolatban átláthatósági követelményt 
kellene alkalmazni, aminek keretében 
minden cég köteles lenne közzétenni 
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bérskáláit; 

Or. de

Módosítás 37
Tadeusz Cymański

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, 
és fektessen be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének 
előmozdításán, a nők szakmai 
ösztönzésén, valamint új pozíciók –
például rugalmas munkavégzési formák –
létrehozásán keresztül, amelyek a munka 
és a családi élet között egyensúlyt 
teremtenek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a 
nők munkaerő-piaci részvételét új pozíciók 
– például rugalmas munkavégzési formák –
létrehozásán keresztül, amelyek a munka 
és a családi élet között egyensúlyt 
teremtenek;

Or. pl

Módosítás 38
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, 
és fektessen be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének 
előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, 
valamint új pozíciók – például rugalmas 
munkavégzési formák – létrehozásán 
keresztül, amelyek a munka és a családi 
élet között egyensúlyt teremtenek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a 
szakmai és a családi élet 
összeegyeztetésére irányuló 
intézkedéseket, és fektessen be a nők 
munkaerő-piaci részvételébe a sokféleség 
kezelésének előmozdításán, a nők szakmai 
ösztönzésén, valamint rugalmasabb 
munkafeltételekkel kialakított új pozíciók
létrehozásán keresztül;

Or. en
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Módosítás 39
Barbara Matera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, 
és fektessen be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének 
előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, 
valamint új pozíciók – például rugalmas 
munkavégzési formák – létrehozásán 
keresztül, amelyek a munka és a családi 
élet között egyensúlyt teremtenek;

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, 
és fektessen be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének 
előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, 
valamint a részmunkaidős 
munkavégzéshez vagy a távmunkához 
hasonló rugalmas munkavégzési 
formákkal kialakított új pozíciók
létrehozásán keresztül, amelyek a munka 
és a családi élet között egyensúlyt 
teremtenek;

Or. it

Módosítás 40
Britta Thomsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, 
és fektessen be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének 
előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, 
valamint új pozíciók – például rugalmas 
munkavégzési formák – létrehozásán 
keresztül, amelyek a munka és a családi 
élet között egyensúlyt teremtenek;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy támogassák, és fektessenek be a nők 
munkaerő-piaci részvételébe a sokféleség 
kezelésének előmozdításán, a nők szakmai 
ösztönzésén, valamint új pozíciók –
például rugalmas munkavégzési formák –
létrehozásán keresztül, amelyek a munka 
és a családi élet között egyensúlyt 
teremtenek;

Or. da
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Módosítás 41
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését az iparban, hogy lehetővé 
tegye a férfiak és nők egyenlő részvételét, 
különös figyelmet fordítva a 
hagyományosan túlnyomórészt férfiakat 
alkalmazó ágazatokra; 

Or. en

Módosítás 42
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
vizsgálják felül szociális biztonsági 
rendszereiket, a szociális partnereket
pedig, hogy igazítsák ki szerződéses 
megállapodásaikat úgy, hogy a jogokat és 
biztosítékokat nem általános, atipikus 
foglalkoztatási jogviszonyokra is 
terjesszék ki;

Or. it

Módosítás 43
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az új 
munkahelyekhez új munkaszerződés-
formáknak is kapcsolódniuk kell, amelyek 
lehetővé teszik az eltartott gyermekeket 
nevelő munkavállalók számára, hogy más
vagy csökkentett munkaidőben 
dolgozzanak, illetve távmunkát 
válasszanak;

Or. pt

Módosítás 44
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólít a körültekintő gazdaságosság
kialakítására a valós igények kielégítése 
és annak érdekében, hogy mindenki 
számára magas színvonalú, hozzáférhető 
gondozási szolgáltatásokat, valamint – a 
be nem jelentett munka elkerülése 
érdekében – megfelelő munka- és bérezési 
feltételeket biztosítsanak;

Or. en

Módosítás 45
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ösztönöz a nem fizetett munka 
méltányos megosztására a nők és a férfiak 
között a fizetett szülői szabadsággal 
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kapcsolatos intézkedéseken és a gondozási 
feladatokra igénybe vehető fizetett 
szabadság kidolgozásán keresztül; felhívja 
a Bizottságot a munka és a magánélet 
egyensúlyára vonatkozó jelenlegi jogi 
keret kiegészítésére, beleértve az apasági
szabadságra és a gyermekeken kívüli 
hozzátartozók után járó szabadságra 
vonatkozó rendelkezéseket; felhívja a 
Tanácsot, hogy fogadja el a várandós 
munkavállalókra vonatkozó jogalkotási 
javaslatra irányuló tervezetet (anyasági 
irányelv);

Or. en

Módosítás 46
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a Bizottság bejelentését a 
nyugdíjrendszer átdolgozásáról azok 
tekintetében, akik munkanélküliség, 
betegség vagy gondozási kötelezettség 
miatt csak megszakításokkal tudtak 
nyugdíjjárulékot fizetni, ami főként a 
nőket érinti, ezzel kapcsolatban felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő új 
jogalkotási javaslatokat az apasági 
szabadságra, az örökbefogadási 
szabadságra és a hozzátartozó ápolása 
miatti szabadságra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 47
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. megjegyzi, hogy közelmúltbeli kutatási 
eredmények szerint a megnövekedett 
rugalmasság következtében általánosan 
csökken a munkavállalói státusz 
különösen a nők esetében, akiket gyakran 
nem állandó, hanem határozott idejű 
munkaviszony keretében, nem teljes, 
hanem részmunkaidőben alkalmaznak, és 
akik gyakran – nem önkéntesen – az 
önálló vállalkozói státuszra térnek át; 
mivel az OECD-adatokon alapuló új 
kutatás tanúsága szerint minél 
rugalmasabb a foglalkoztatás, annál 
bizonytalanabb, és a foglalkoztatási 
rugalmasság gyakorolja a legerősebb 
negatív hatást a „foglalkoztathatóságra” 
(a munkavállalók készségeinek és 
képzettségének fejlesztése);

Or. pt

Módosítás 48
Edite Estrela

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggodalommal jegyzi meg, hogy a 
92/85/EGK irányelvnek a Parlament által 
jóváhagyott tervezett felülvizsgálata a 
Tanácsban holtpontra jutott; rámutat, 
hogy ezen irányelv felülvizsgálata 
megkönnyíti majd a nők és férfiak 
számára a munka és a családi élet 
összeegyeztetését, és segíthet a nők 
foglalkoztathatóságának fellendítésében;

Or. pt



AM\871284HU.doc 27/33 PE467.254v01-00

HU

Módosítás 49
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a tagállamokat, hogy a nők 
munkaerő-piaci részvételének és 
gazdasági függetlenségének javítása 
érdekében tegyenek eleget a barcelonai 
gyermekgondozási céloknak; felhívja a 
tagállamokat, hogy hárítsák el az 
akadályokat az elől, hogy a nők annyi órát 
dolgozzanak, amennyit szeretnének – azaz 
rész- vagy teljes munkaidőben 
végezhessenek munkát; hangsúlyozza, 
hogy rész-, illetve teljes munkaidőben 
történő munkavégzés esetén egyaránt 
szükséges a tisztességes munkabér és a 
teljes körű szociális biztonsághoz való 
hozzáférés elérése;

Or. en

Módosítás 50
Britta Thomsen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelésére nem csak a 
„fehérköpenyes” szektorban van 
lehetőség, hanem az üzleti szolgáltatások 
– például biztosítás és tanácsadás –
szektorában, az ökológiai szektorban, 
valamint fenntartható állások esetében is;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
fokozottan törekedjenek a 
munkaerőpiacok nemek szerinti 
szegregációjának megakadályozására és 
arra, hogy szembeszálljanak azzal a 
tendenciával, hogy sok nő rosszul fizetett 
állásban dolgozik, ezért az iskolában a 
lehetséges foglalkozások teljes skálája 
iránt keltsék fel a fiúk és lányok figyelmét, 
és szélesítsék a nők képzési lehetőségeit 
annak érdekében, hogy a nők karrierjük 
során alkalmazkodni tudjanak a 
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munkaerő-piaci változásokhoz;

Or. da

Módosítás 51
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelésére nem csak a 
„fehérköpenyes” szektorban van lehetőség, 
hanem az üzleti szolgáltatások – például 
biztosítás és tanácsadás – szektorában, az 
ökológiai szektorban, valamint fenntartható 
állások esetében is;

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelésére nem csak a 
„fehérköpenyes” szektorban van lehetőség, 
hanem az üzleti szolgáltatások – például 
biztosítás és tanácsadás – szektorában, az 
ökológiai szektorban, valamint fenntartható 
állások esetében is, és ezért a 
tagállamoknak támogatniuk kell a női 
vállalkozásokat, ugyanakkor ösztönözniük 
kell az állami -magán partnerségeket 
(PPP) és a munkáltatókat több női 
munkaerő felvételére;

Or. en

Módosítás 52
Siiri Oviir

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelésére nem csak a 
„fehérköpenyes” szektorban van lehetőség, 
hanem az üzleti szolgáltatások – például 
biztosítás és tanácsadás – szektorában, az 
ökológiai szektorban, valamint fenntartható 
állások esetében is;

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási 
rátájának növelésére nem csak a 
„fehérköpenyes” szektorban van lehetőség, 
hanem a honvédelem, a logisztika 
(beleértve a közlekedést is), az üzleti 
szolgáltatások – például biztosítás és 
tanácsadás – szektorában, az ökológiai 
szektorban, valamint fenntartható állások 
esetében is;
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Or. et

Módosítás 53
Edite Estrela

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. sürgeti, hogy a Bizottság és a
tagállamok támogassanak és fejlesszenek 
ki a nők műszaki szakmákra való 
toborzását célzó speciális programokat a 
tudományos pályán dolgozó női 
szakembereknek nyújtott támogatásokon 
keresztül, összhangban egyes tagállamok 
helyes gyakorlatával, mint pl. az 
„Excellentia” program Ausztriában, 
amelynek révén a tudományos és 
technológiai területen dolgozó női 
egyetemi professzorok száma a 
kétszeresére nőtt, és amely hozzájárult 
magas színvonalú, női vezetésű 
kutatóközpontok létrehozásához;

Or. pt

Módosítás 54
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a körültekintő gazdaságosság 
kialakítására a valós igények kielégítése 
és annak érdekében, hogy mindenki 
számára magas színvonalú, hozzáférhető 
gondozási szolgáltatásokat, valamint – a 
be nem jelentett munka elkerülése 
érdekében – jó munka- és bérezési 
feltételeket biztosítsanak;
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Or. en

Módosítás 55
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a készségek és 
kompetenciák élethosszig tartó tanulás 
keretében történő megszerzése 
elengedhetetlenül fontos; úgy véli, hogy 
az oktatásra és az élethosszig tartó 
tanulásra vonatkozóan átfogó stratégiát 
kell elfogadni, új megközelítés szükséges 
különösen a felnőttoktatásra és -képzésre 
vonatkozóan olyan közös elvek alapján, 
mint pl. a közös felelősség és partnerség, 
hatékony finanszírozási mechanizmusok, 
rugalmas tanulási utak és magas 
színvonalú, célzott kezdeti és folyamatos 
képzés;

Or. lt

Módosítás 56
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a „környezetbarát
munkahelyek” a jövő európai munkaerő-
piacának egyik kulcsfontosságú 
növekedési szegmensévé válhatnak, 
továbbá ma az Európai Unióban több 
mint 20 millió munkahely tekinthető 
„környezetbarátnak”, és friss adatok 
bizonyítják, hogy a munkahelyek száma 
egyedül a megújulóenergia-ágazatban 
2020-ra megduplázódhat, azaz 2,8 
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millióra emelkedhet; felhívja a Tanácsot, 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák, hogy a női egyenlőség is 
részesedjen ebből;

Or. en

Módosítás 57
Edite Estrela

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sürgeti, hogy a tagállamok mozdítsák 
elő az önálló vállalkozási tevékenységet az 
új vállalkozások alapításával kapcsolatos 
adminisztratív akadályok csökkentésével, 
nők számára létrehozott speciális 
hitelprogramok előmozdításával, 
különösen női vállalkozók által igénybe 
vehető, nagyobb összegű kereskedelmi 
banki hiteleken és a nőknek nyújtott 
kölcsönökre szakosodott hitelintézetek, 
illetve hitelszervezetek alapításához 
történő segítségnyújtáson keresztül;

Or. pt

Módosítás 58
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magánszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való 
részvételének javítása céljából tegyen meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy 
felszámolja a nemek közötti bérezési 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magán- és az állami 
szektort arra, hogy a nők munkaerőpiacon 
való részvételének javítása céljából tegyen 
meg minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy felszámolja a nemek 
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különbségeket. közötti bérezési különbségeket; 
hangsúlyozza ezzel kapcsolatban az 
átláthatóság – azaz jobb statisztikák –, 
valamint az „egyenlő értékű munka” 
használható meghatározásának 
fontosságát.

Or. da

Módosítás 59
Silvia Costa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6.felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magánszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való 
részvételének javítása céljából tegyen meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy 
felszámolja a nemek közötti bérezési 
különbségeket.

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magánszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való 
részvételének javítása céljából tegyen meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy 
felszámolja a nemek közötti bérezési 
különbségeket és a főbb 
egyenlőtlenségeket a lehetőségekhez való 
hozzáférés, a bérezés, a karrieralakítás, a 
részvétel és az irányítás terén.

Or. it

Módosítás 60
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magánszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való 
részvételének javítása céljából tegyen meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy 
felszámolja a nemek közötti bérezési 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ösztönözzék a magánszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való 
részvételének javítása céljából tegyen meg 
minden intézkedést annak érdekében, hogy 
felszámolja a nemek közötti bérezési 
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különbségeket. különbségeket és más akadályokat.

Or. en

Módosítás 61
Britta Thomsen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a „környezetbarát
munkahelyek” az Európai Unió jövőbeli 
munkaerőpiacán fontos növekedési 
területté válhatnak; felhívja a Tanácsot, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák, hogy a nők is a férfiakkal 
azonos mértékben részesülnek ezekből a 
munkahelyekből; kiemeli továbbá annak 
fontosságát, hogy a nők megszerezzék e 
munkahelyek betöltéséhez a megfelelő 
képzettséget;

Or. da


