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Módosítás 1
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 szakasz – A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni az 
EU 2020 stratégiában lefektetett 
célkitűzések elérése – a nők munkaerő-
piaci részvételének 75%-ra emelése –
érdekében, mivel ez jelentős számú 
kiaknázatlan tehetséges embert szabadítana 
fel, különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni a 
nők munkaerő-piacra történő belépésének 
ösztönzése érdekében, mivel ez jelentős 
számú kiaknázatlan tehetséges embert 
szabadítana fel, különösen a tudomány és a 
technológia területén, és hozzájárulna a 
gazdasági hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez,

Or. en

Módosítás 2
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni az 
EU 2020 stratégiában lefektetett
célkitűzések elérése – a nők munkaerő-
piaci részvételének 75%-ra emelése –
érdekében, mivel ez jelentős számú 
kiaknázatlan tehetséges embert szabadítana 
fel, különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

A. mivel a gazdasági válság idején a nők 
munkaerő-piaci helyzetének és gazdasági 
függetlenségének megerősítése nem 
pusztán morális kötelesség, hanem 
gazdasági kényszerűség is; és mivel
nagyobb erőfeszítést kell tenni az EU 2020 
stratégiában lefektetett kiemelt célkitűzés
elérése – a nők munkaerő-piaci 
részvételének 75%-ra emelése – érdekében, 
mivel ez jelentős számú kiaknázatlan 
tehetséges embert szabadítana fel, 
különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez,
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Or. en

Módosítás 3
Mojca Kleva

Véleménytervezet
1 szakasz – A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni az 
EU 2020 stratégiában lefektetett 
célkitűzések elérése – a nők munkaerő-
piaci részvételének 75%-ra emelése –
érdekében, mivel ez jelentős számú 
kiaknázatlan tehetséges embert szabadítana 
fel, különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni a 
nők és a férfiak egyenlő munkaerő-piaci 
részvétele előtt álló akadályokkal 
szembeni fellépés érdekében, hogy 
teljesüljenek az EU 2020 stratégiában 
lefektetett célkitűzések – a nők munkaerő-
piaci részvételének 75%-ra emelése –, 
mivel ez jelentős számú kiaknázatlan 
tehetséges embert szabadítana fel, 
különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

Or. en

Módosítás 4
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel nagyobb erőfeszítéseket kell tenni 
az EU 2020 stratégiában lefektetett
célkitűzés elérése – a nők munkaerő-piaci 
részvételének 75%-ra emelése – érdekében, 
mivel ez jelentős számú kiaknázatlan 
tehetséges embert szabadítana fel, 
különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni az 
EU 2020 stratégiában lefektetett
célkitűzések elérése – a nők munkaerő-
piaci részvételének 75%-ra emelése –
érdekében, mivel ez jelentős számú 
kiaknázatlan tehetséges embert szabadítana 
fel, különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez, valamint legalább 20 



PE494.805v01-00 6/21 AM\911748HU.doc

HU

millió, a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés veszélye által fenyegetett 
embert emelne fel, figyelembe véve a nők 
és a férfiak sajátos helyzetét;

Or. en

Módosítás 5
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – A bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel nagyobb erőfeszítéseket kell tenni 
az EU 2020 stratégiában lefektetett 
célkitűzés elérése – a nők munkaerő-piaci 
részvételének 75%-ra emelése – érdekében, 
mivel ez jelentős számú kiaknázatlan 
tehetséges embert szabadítana fel, 
különösen a tudomány és a technológia 
területén, és hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

A. mivel nagyobb erőfeszítéseket kell tenni 
az EU 2020 stratégiában lefektetett 
célkitűzés elérése – a férfiak és a (20–64 
év közötti) nők foglalkoztathatóságának
75%-ra emelése – érdekében, mivel ez: a) 
jelentős számú kiaknázatlan tehetséges 
embert szabadítana fel, különösen a 
tudomány és a technológia területén, b) 
megelőzné a nők társadalmi kirekesztését
és c) hozzájárulna a gazdasági 
hatékonysághoz, a fokozott 
termelékenységhez, és ha a nemek közötti 
szakadék csökken, úgy a nagyobb 
adóalaphoz is,

Or. en

Módosítás 6
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – A a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A a. mivel Európa jövőbeni gazdasági 
versenyképessége és jóléte alapvetően 
függ attól, hogy képes-e teljes mértékben 
kihasználni munkaerőforrásait, ideértve a 
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nők munkaerő-piaci részvételének 
növekedését és a magas szintű képesítést 
igénylő munkahelyekhez való jobb 
hozzáférést is; mivel az Európa 2020 
stratégia egyik elsődleges célja, hogy több 
nőt állítson munkába annak érdekében, 
hogy 2020-ig elérjék a nők foglalkoztatása 
terén a 75%-os arányt; mivel 
összehasonlítva a férfiakhoz képest több 
nő dolgozik részmunkaidős állásban vagy 
ideiglenes szerződés alapján, és ezért 
válsághelyzetben őket bocsátják el 
könnyebben, és mivel fennáll annak a 
veszélye, hogy a jelenlegi recesszió 
késleltetni fogja a nemek közötti 
egyenlőség felé tett előrelépéseket, sőt, 
akár visszalépéshez is vezethet,

Or. en

Módosítás 7
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – A b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A b. mivel a tőkéhez való hozzáférés 
rendkívül korlátozott a banki ágazat 
válsága miatt, és ez a probléma várhatóan 
aránytalanul súlyosan érinti majd a női 
vállalkozókat, mivel a nők egyre 
gyakrabban folytatnak önálló vállalkozói 
tevékenységet a munkavégzés és a családi 
élet hatékonyabb összeegyeztetése 
érdekében,

Or. en

Módosítás 8
Mojca Kleva
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Véleménytervezet
1 szakasz – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten felszólítja a tagállamokat, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
perspektíváját integrálják az európai 
szemeszter folyamatába azáltal, hogy az 
éves növekedési jelentésben megadott 
politikai iránymutatás végrehajtásakor 
figyelembe veszik a nők szükségleteit és 
helyzetét; elismerően nyilatkozik azokról a 
tagállamokról, amelyek nemzeti 
reformprogramjaikban érvényesítették a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját, de 
egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy sok 
tagállam eddig említést sem tett a nemek 
közötti egyenlőségről;

1. ismételten felszólítja a tagállamokat, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
perspektíváját integrálják az európai 
szemeszter folyamatába, valamint 
munkaerő-piaci politikáikban helyezzenek 
nagyobb hangsúlyt a képzésre azáltal, 
hogy az éves növekedési jelentésben 
megadott politikai iránymutatás 
végrehajtásakor figyelembe veszik a nők 
szükségleteit és helyzetét; elismerően 
nyilatkozik azokról a tagállamokról, 
amelyek nemzeti reformprogramjaikban 
érvényesítették a nemek közötti egyenlőség 
dimenzióját, de egyúttal sajnálatát fejezi ki, 
hogy sok tagállam eddig említést sem tett a 
nemek közötti egyenlőségről;

Or. en

Módosítás 9
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. ismételten felszólítja a tagállamokat, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
perspektíváját integrálják az európai 
szemeszter folyamatába azáltal, hogy az 
éves növekedési jelentésben megadott 
politikai iránymutatás végrehajtásakor 
figyelembe veszik a nők szükségleteit és 
helyzetét; elismerően nyilatkozik azokról a 
tagállamokról, amelyek nemzeti 
reformprogramjaikban érvényesítették a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját, de 
egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy sok 
tagállam eddig említést sem tett a nemek 
közötti egyenlőségről;

1. ismételten felszólítja a tagállamokat, 
hogy a nemek közötti egyenlőség 
perspektíváját integrálják az európai 
szemeszter folyamatába azáltal, hogy az 
éves növekedési jelentésben megadott 
politikai iránymutatás végrehajtásakor 
figyelembe veszik a nők szükségleteit és 
helyzetét; elismerően nyilatkozik azokról a 
tagállamokról, amelyek nemzeti 
reformprogramjaikban érvényesítették a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját, de 
egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy sok 
tagállam eddig említést sem tett a nemek 
közötti egyenlőségről; felszólítja a 
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tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
egységes formátumot és kritériumokat 
javasoljon a tagállamoknak a nemek 
közötti egyenlőség perspektívájának a 
nemzeti reformprogramokba történő 
beeépítésére;

Or. en

Módosítás 10
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. felkéri a Bizottságot, hogy 
módszeresen értékelje a nemzeti 
reformprogramoknak és a nemzeti 
stabilitási és konvergenciaprogramoknak 
a nemek közötti egyenlőségre, a nők 
munkaerő-piaci helyzetére és a nőket 
érintő szegénységre gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 11
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
nemzeti reformprogramokban a nők 
foglalkoztatására vonatkozó 
statisztikákkal összhangban állapítsanak 
meg mennyiségi célokat, de hozzanak 
célzott intézkedéseket is a nők leginkább 
kiszolgáltatott csoportjaira (például a 
fiatal, migráns, fogyatékkal élő és 
egyedülálló anyákra);
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Or. en

Módosítás 12
Mojca Kleva

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 13
Mojca Kleva

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza, hogy a mély társadalmi 
gyökerekkel rendelkező sztereotípiák 
kezelése érdekében szükség van a nemek 
közötti egyenlőséget és a nők, a 
gyermekek és a fiatalok elleni erőszak 
bármely fajtája elleni küzdelmet bátorító 
programok folyamatos finanszírozásának 
biztosítására;

Or. en



AM\911748HU.doc 11/21 PE494.805v01-00

HU

Módosítás 14
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – 1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. felkéri a Bizottságot, hogy értékelje a 
nemzeti reformprogramoknak és a 
nemzeti stabilitási és 
konvergenciaprogramoknak a nemek 
közötti egyenlőségre, a nők munkaerő-
piaci helyzetére és a nőket érintő 
szegénységre gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 15
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen 
be nemek közötti egyenlőséget mérő 
mutatókat, tegye lehetővé az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzését, és lehetőség szerint 
bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseit és mutatóit;

2. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy nemi szempontú 
hatásvizsgálatok keretében értékeljék a 
gazdasági és pénzügyi válság nemi 
vonatkozású hatásait és a későbbi, nemi 
kérdésekre érzékeny költségvetési 
intézkedéseket; felszólítja a Bizottságot, 
hogy alkalmazzon a nemek közötti 
egyenlőséget mérő mutatókat az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzése során, és lehetőség 
szerint bontsa le nemekre az EU 2020 
stratégia célkitűzéseit és mutatóit;

Or. en

Módosítás 16
Marije Cornelissen
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Véleménytervezet
1 szakasz – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen 
be nemek közötti egyenlőséget mérő 
mutatókat, tegye lehetővé az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzését, és lehetőség szerint 
bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseit és mutatóit;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen 
be nemek közötti egyenlőséget mérő 
mutatókat, tegye lehetővé az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzését, és lehetőség szerint 
bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseit és mutatóit; felszólítja a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 
Parlament tematikus főosztálya által 
készített „Az európai szemeszter 
folyamatának a nemek közötti egyenlőség 
perspektívájából történő értékeléséhez 
szükséges adatok” című tanulmányban 
foglalt ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 17
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – 2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen 
be nemek közötti egyenlőséget mérő 
mutatókat, tegye lehetővé az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzését, és lehetőség szerint 
bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseit és mutatóit;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen 
be nemek közötti egyenlőséget mérő 
mutatókat; tegye lehetővé az EU 2020 
stratégiában kitűzött célok irányába tett 
előrelépés ellenőrzését; és lehetőség szerint 
bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseit és mutatóit; valamint 
vizsgálja meg a megszorító 
intézkedéseknek a nemek közötti 
egyenlőségre, a nőket érintő szegénységre 
és a nők foglalkoztathatóságára gyakorolt 
hatásait;

Or. en
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Módosítás 18
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – 2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2 a. felszólítja a Bizottságot, hogy a nemek 
közötti egyenlőség terén aktívan mozdítsa 
elő a civil társadalmi szervezetekkel 
történő konzultációt az éves növekedési 
jelentés és a tagállamoknak címzett 
országspecifikus ajánlások összeállítása 
előtt;

Or. en

Módosítás 19
Marina Yannakoudakis

Véleménytervezet
1 szakasz – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjaikban állapítsanak meg 
minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására;

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára;

Or. en

Módosítás 20
Mojca Kleva

Véleménytervezet
1 szakasz – 3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjaikban állapítsanak meg 
minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására;

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára, aminek az lehet a 
következménye, hogy a nők a szegénységi 
küszöb alatt fognak élni; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjaikban állapítsanak meg 
minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására;

Or. en

Módosítás 21
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – 3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjaikban állapítsanak meg 
minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására;

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még mindig problémát jelent 
az Unióban, és hogy ez kihat a nők későbbi 
nyugdíjának nagyságára; ezért felszólítja a 
tagállamokat, hogy nemzeti 
reformprogramjaikban állapítsanak meg 
minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására, ezáltal 
ritkábban fordulhat elő a nyugdíjas 
nőkkel való tisztességtelen bánásmód és 
csökkenhet az idős nők szegénységgel 
szembeni kiszolgáltatottsága;

Or. en

Módosítás 22
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – 3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3 a. hangsúlyozza, hogy a 
költségvetéseknek a nemek közötti 
egyenlőség figyelembe vétele nélküli 
konszolidálása azzal a kockázattal jár, 
hogy a munkaerőpiacon fokozódik a 
nemek közötti szegregáció, a nők körében 
gyakoribbá válik a bizonytalan munka, nő 
a nemek közötti bérszakadék, a 
szegénység egyre inkább elnőiesedik, a 
gondozás és a munkavégzés 
összeegyeztetése pedig egyre nehezebbé 
válik;

Or. en

Módosítás 23
Joanna Senyszyn

Véleménytervezet
1 szakasz – 4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy a legtöbb 
részmunkaidős állást a nők töltik be, ami –
ha nem saját elhatározásukból vállalták ezt 
fel – korlátozza gazdasági 
függetlenségüket, és jelentős hatással van a 
kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, 
például az egyedülálló anyákra; ezért 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, azaz a heti ledolgozott 
óraszám, a szerződéstípus és az anyagi 
függetlenség biztosításának képessége 
alapján; felszólítja a tagállamokat, hogy 
jelentős mértékben érvényesítsék a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját minden, az 
üzletet és önfoglalkoztatást elősegítő 
intézkedés és fellépés során;

4. emlékeztet, hogy a legtöbb 
részmunkaidős állást a nők töltik be, ami –
ha nem saját elhatározásukból vállalták ezt 
fel – korlátozza gazdasági 
függetlenségüket, és jelentős hatással van a 
kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, 
például az egyedülálló anyákra; ezért 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, azaz a heti ledolgozott 
óraszám, a szerződéstípus és az anyagi 
függetlenség biztosításának képessége 
alapján; felszólítja a tagállamokat, hogy
fogadjanak el családbarát – például a 
rugalmas munkaidővel és a távmunkával 
kapcsolatos – intézkedéseket, és több 
megfizethető gyermekgondozási 
létesítmény és napközi álljon 
rendelkezésre; felszólítja a tagállamokat, 
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hogy jelentős mértékben érvényesítsék a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját 
minden, az üzletet és önfoglalkoztatást 
elősegítő intézkedés és fellépés során;

Or. en

Módosítás 24
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
1 szakasz – 4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy a legtöbb 
részmunkaidős állást a nők töltik be, ami –
ha nem saját elhatározásukból vállalták ezt 
fel – korlátozza gazdasági 
függetlenségüket, és jelentős hatással van a 
kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, 
például az egyedülálló anyákra; ezért 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, azaz a heti ledolgozott 
óraszám, a szerződéstípus és az anyagi 
függetlenség biztosításának képessége 
alapján; felszólítja a tagállamokat, hogy 
jelentős mértékben érvényesítsék a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját minden, az 
üzletet és önfoglalkoztatást elősegítő 
intézkedés és fellépés során;

4. hangsúlyozza, hogy a jövedelem, 
valamint a fizetett, minőségi 
foglalkoztatás jelenti a kulcsot a nők a 
gazdasági függetlenségéhez, valamint a 
társadalom egészét tekintve a férfiak és a 
nők közötti nagyobb egyenlőséghez; 
emlékeztet, hogy a legtöbb részmunkaidős 
állást a nők töltik be, ami – ha nem saját 
elhatározásukból vállalták ezt fel –
korlátozza gazdasági függetlenségüket, és 
jelentős hatással van a kiszolgáltatott 
helyzetekben lévő nőkre, például az 
egyedülálló anyákra; ezért felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
ellenőrizzék a nők foglalkoztatását mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból, 
azaz a heti ledolgozott óraszám, a 
szerződéstípus és az anyagi függetlenség 
biztosításának képessége alapján;
felszólítja a tagállamokat, hogy jelentős 
mértékben érvényesítsék a nemek közötti 
egyenlőség dimenzióját minden, az üzletet 
és önfoglalkoztatást elősegítő intézkedés és 
fellépés során;

Or. en

Módosítás 25
Antigoni Papadopoulou
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Véleménytervezet
1 szakasz – 4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. emlékeztet, hogy a legtöbb 
részmunkaidős állást a nők töltik be, ami –
ha nem saját elhatározásukból vállalták ezt 
fel – korlátozza gazdasági 
függetlenségüket, és jelentős hatással van a 
kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, 
például az egyedülálló anyákra; ezért 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, azaz a heti ledolgozott 
óraszám, a szerződéstípus és az anyagi 
függetlenség biztosításának képessége 
alapján; felszólítja a tagállamokat, hogy 
jelentős mértékben érvényesítsék a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját minden, az 
üzletet és önfoglalkoztatást elősegítő 
intézkedés és fellépés során;

4. emlékeztet, hogy a legtöbb 
részmunkaidős állást a nők töltik be, ami –
ha nem saját elhatározásukból vállalták ezt 
fel – korlátozza gazdasági 
függetlenségüket, és jelentős hatással van a 
kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, 
például az egyedülálló anyákra; ezért 
felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi 
szempontból, azaz a heti ledolgozott 
óraszám, a szerződéstípus és az anyagi 
függetlenség biztosításának képessége 
alapján; felszólítja a tagállamokat, hogy 
jelentős mértékben érvényesítsék a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját minden, az 
üzletet, az önfoglalkoztatást és a nők 
vállalkozását elősegítő intézkedés és 
fellépés során;

Or. en

Módosítás 26
Marije Cornelissen

Véleménytervezet
1 szakasz – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 
bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 
bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 
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ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;
felszólítja a Bizottságot, hogy a következő 
éves növekedési jelentésben foglalkozzon 
a témával;

Or. en

Módosítás 27
Astrid Lulling

Véleménytervezet
1 szakasz – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 
bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 
ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

5. hangsúlyozza, hogy bátorítani kell a 
nőket, hogy tegyék változatossá 
szakmaválasztásukat annak érdekében, 
hogy bekerülhessenek a legmagasabb 
foglalkoztatási potenciállal rendelkező 
ágazatokba, például az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony 
gazdaságba („zöld munkahelyek”) vagy a 
digitális gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a 
sok nőt foglalkoztató egészségügyi és 
szociális ágazatokban betölthető állásoknak
(a „fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

Or. en

Módosítás 28
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 



AM\911748HU.doc 19/21 PE494.805v01-00

HU

bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 
ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező és többségében férfiakat 
foglalkoztató ágazatokba, például az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 
ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

Or. en

Módosítás 29
Joanna Senyszyn

Véleménytervezet
1 szakasz – 5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 
bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt 
foglalkoztató egészségügyi és szociális 
ágazatokban betölthető állásoknak (a
„fehérköpenyes munkahelyeknek”) 
nagyobb megbecsülést érdemelnek a 
szerződések és a fizetések tekintetében;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők 
bátorítására és továbbképzésére annak 
érdekében, hogy bekerülhessenek a 
legmagasabb foglalkoztatási potenciállal 
rendelkező ágazatokba, például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-
hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális 
gazdaságba; az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseivel összhangban szorgalmazza 
a nők szakképzése és a munkaerő-piac
közötti kapcsolat javítását; hangsúlyozza, 
hogy a sok nőt foglalkoztató egészségügyi 
és szociális ágazatokban betölthető 
állásoknak (a „fehérköpenyes 
munkahelyeknek”) nagyobb megbecsülést 
érdemelnek a szerződések és a fizetések 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 30
Astrid Lulling

Véleménytervezet
1 szakasz – 6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy segíteni kell a nőknek a 
magasabb végzettséget igénylő állásokhoz 
való hozzáférését is, hogy csökkenteni 
lehessen a termelékenységi szakadékot az 
Unióban, amely által növekszik az Unió 
versenyképessége a globális piacokon.

6. megjegyzi, hogy támogatni kell a 
nőknek a magasabb végzettséget igénylő 
állásokhoz való hozzáférését is, hogy 
csökkenteni lehessen a termelékenységi 
szakadékot az Unióban, amely által 
növekszik az Unió versenyképessége a 
globális piacokon.

Or. en

Módosítás 31
Antigoni Papadopoulou

Véleménytervezet
1 szakasz – 6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy segíteni kell a nőknek a 
magasabb végzettséget igénylő állásokhoz 
való hozzáférését is, hogy csökkenteni 
lehessen a termelékenységi szakadékot az 
Unióban, amely által növekszik az Unió 
versenyképessége a globális piacokon.

6. megjegyzi, hogy sztereotípia-, előítélet-
és nemen alapuló 
megkülönböztetésmentesen kell segíteni a 
nőknek a magasabb végzettséget igénylő 
állásokhoz való hozzáférését is, hogy 
csökkenteni lehessen a termelékenységi 
szakadékot az Unióban, amely által 
növekszik az Unió versenyképessége a 
globális piacokon.

Or. en

Módosítás 32
Marije Cornelissen
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Véleménytervezet
1 szakasz – 6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6 a. üdvözli a munka helyett a környezetre 
káros tevékenységek adóztatása irányába 
történő elmozdulást célzó országspecifikus 
ajánlásokat; felszólítja a tagállamokat, 
hogy hajtsák végre ezeket az ajánlásokat 
különös figyelemmel például az otthoni 
ápolást végzők be nem jelentett 
munkavégzésének legalizál1ására.

Or. en


