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Módosítás 1
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség – a társadalmi és gazdasági 
jólét növelése révén – nemcsak a nők 
számára jár előnyökkel, hanem a 
társadalom egésze számára; emlékeztet, 
hogy a nemekkel kapcsolatos sztereotípiák 
eredményes felszámolása alapvető 
fontosságú a nők munkaerőpiac 
valamennyi szegmensében való 
részvételének növelésében; felszólítja az 
EU-t, hogy legyen a nemekkel kapcsolatos 
sztereotípiák felszámolásának élharcosa, 
különösen az oktatás, a munka és a 
továbbképzés terén; hangsúlyozza, hogy a 
nemek közötti egyenlőséget célzó új 
stratégiának – az Európai Unió 
Szerződései alapján – az egyenlőtlenségek 
további csökkentésére kell irányulnia;

Or. en

Módosítás 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
-1a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. kiemeli, hogy az elmúlt évtizedben a 
világgazdaság az egy főre jutó bruttó 
hazai termék terén 27%-os növekedéstől 
esett el a nemek között a munkaerőpiacon 
lévő egyenlőtlenségek miatt, és 
hangsúlyozza, hogy a bruttó hazai termék 
15% és 45% közötti mértékben nőne az 
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uniós tagállamokban, ha megszüntetnék a 
nemek között a foglalkoztatás terén 
fennálló egyenlőtlenséget;

Or. en

Módosítás 3
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőségnek a 2015 utáni időszakban 
történő előmozdítására irányuló 
stratégiának intézkedéseket kell javasolnia 
a) a nemek közötti bérszakadék 
mérséklésére, b) a nők gazdasági 
függetlenségének növelésére, c) a nők 
munkaerőpiacra jutási és szakmai 
előmeneteli lehetőségeinek javítására, d) a 
döntéshozatalon belüli egyenlőség jelentős 
fokozására, valamint e) a nemekkel 
kapcsolatos megkülönböztető struktúrák 
és gyakorlatok megszüntetésére;

Or. en

Módosítás 4
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. tudomásul veszi, hogy mindeközben a 
nők egynegyede továbbra is a fizetetlen 
kisegítő családtagok kategóriájába 
tartozik, tehát erőfeszítéseiért közvetlenül 
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nem részesül díjazásban, továbbá hogy a 
nők egyértelmű szegregációja 
tapasztalható az olyan ágazatokban, 
amelyekre általában jellemző az alacsony 
díjazás, a hosszú munkaidő és a gyakran 
nem hivatalos munkamegállapodások, 
amelyek a nők számára a tipikus dolgozó 
férfihez képest kevesebb pénzügyi, 
szociális és strukturális előnyt 
eredményeznek; megjegyzi, hogy továbbra 
is jelentős akadályok állnak a nők 
munkaerő-piaci részvétele előtt, valamint
hogy a nők az EU-ban átlagosan 16,4%-
kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak; és 
kijelenti, hogy az említett, a nőkkel 
szemben megkülönböztető struktúrák és 
gyakorlatok miatt a nemek közötti 
egyenlőséget valamennyi területen 
biztosítani kell, többek között a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés, a 
szakmai előmenetel, a munkahelyi és 
magánélet összeegyeztethetősége, 
valamint az egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazás elősegítése területén;

Or. en

Módosítás 5
Maria Arena

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő 
bevonását a munkaerőpiacra;
hangsúlyozza, hogy a nők 
foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 

1. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti 
különböző egyenlőtlenségek 
megszüntetése érdekében még elvégzendő 
munkát elsősorban a társadalmi 
igazságosság és a társadalmi kohézió 
teszik indokolttá; kiemeli, hogy a 
diplomások 60%-át kitevő nők a 
munkaerőpiacra történő fokozott
bevonása lehetővé tenné az Európai Unió 
előtt álló gazdasági és demográfiai 
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említett munkaerő-kiesést; kihívások leküzdését;

Or. fr

Módosítás 6
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra és a foglalkoztatáshoz 
való hozzáférés terén a nemi alapú –
többek között a szexuális irányultságon és 
nemi identitáson alapuló –
megkülönböztetés elleni küzdelmet; 
hangsúlyozza, hogy a nők 
foglalkoztatottsági arányának a férfiakéval 
megegyező szintre emelése 3 millió 
munkavállalóra csökkentené a fent említett 
munkaerő-kiesést;

Or. en

Módosítás 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 

1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség alapvető emberi jog; felhívja a 
figyelmet arra, hogy az EU demográfiai 
válság előtt áll, amelynek 
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gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

Or. en

Módosítás 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; felhívja a figyelmet 
arra, hogy a nők a munkaerőpiacra 
történő fokozott bevonása nemcsak 
gazdasági szükségszerűség, hanem 
igazságossági kérdés is; hangsúlyozza, 
hogy a nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

Or. de

Módosítás 9
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi többek 
között a munkát vállalni kívánó nők még 
nagyobb mértékben történő bevonását a 
munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a nők 
foglalkoztatottsági arányának emelése 
hozzájárulhatna a munkaerő-kiesés 
csökkentéséhez;

Or. pl

Módosítás 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést; támogatja a női 
vállalkozói kezdeményezések 
előmozdítását;

Or. en

Módosítás 11
Joëlle Mélin
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra;

Or. fr

Módosítás 12
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; javasolja, hogy a 
demográfiai válságot prioritásként vegyék 
fel az uniós menetrendbe annak 
érdekében, hogy a születéseket ösztönző 
valódi politikákat vezessenek be, mivel 
válság idején nehezebb a választás a 
szakmai pályafutás és a gyermek iránti 
vágy valóra váltása között;

Or. fr
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Módosítás 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lesz kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU 
demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió 
munkavállalóval lehet kevesebb, ami 
gazdasági szükségszerűséggé teszi a nők 
még nagyobb mértékben történő bevonását 
a munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a 
nők foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 
hozzájárulhat ahhoz, hogy 3 millió 
munkavállalóra csökkenjen a fent említett 
munkaerő-kiesés;

Or. en

Módosítás 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a tagállamokat arra, hogy a 
magán- és az állami szférában egyaránt 
erősítsék meg és tartassák be a kollektív 
tárgyalásokhoz való jog teljes körű 
gyakorlását, amely a munkaügyi 
kapcsolatok szabályozásának, a hátrányos 
jövedelemkülönbségek leküzdésének és a 
nemek közötti egyenlőség 
előmozdításának elengedhetetlen eszköze;

Or. pt
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Módosítás 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a nőkkel szembeni 
erőszak megszüntetését kiemelt kérdésként 
kell kezelni a 2015 utáni uniós 
stratégiában;

Or. en

Módosítás 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a tagállamokat arra, hogy 
tartsák tiszteletben az „egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás” 
elvét, erősítsék meg az állami munkaügyi 
ellenőrzési mechanizmusokat, és 
vezessenek be olyan módszereket, 
amelyekkel mérhető a termelési láncban 
végzett munka értéke és feltárhatók a 
vállalatoknál a betanított vagy 
szakképzetlen munkaerő – többségében 
nők – esetében megállapított bérek;

Or. pt

Módosítás 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci 
megkülönböztetés a nemek közötti, 
általános társadalmi egyenlőtlenség egyik 
fő oka, valamint hogy az egyenlő 
munkalehetőségek és a nők gazdasági 
függetlensége elengedhetetlen a nemek 
közötti egyenlőség egyéb területeken való 
megvalósulásához; felszólít arra, hogy a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
uniós stratégia tartalmazzon a nemi alapú 
megkülönböztetés szembeni hathatós 
intézkedéseket, többek között a munkaerő-
felvételt, az egyenlő fizetést, a szociális 
ellátást és nyugdíjat; hangsúlyozza, hogy 
ezen intézkedéseknek foglalkozniuk kell a 
többszörös megkülönböztetés 
problémájával;

Or. en

Módosítás 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele;

Or. en

Módosítás 19
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



AM\1049534HU.doc 13/64 PE544.381v01-00

HU

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség az Európai Unió 
Szerződéseiben foglalt alapvető jog, de 
megvalósítása korántsem teljes körű az 
EU-n belül; rámutat, hogy a nemek 
közötti nagyobb egyenlőség a 
munkaerőpiacon hozzájárulhat az Európa 
2020 stratégiában célként kitűzött 75%-os 
foglalkoztatási arány eléréséhez és a 
fenntartható nyugdíjrendszerek 
működőképességéhez;

Or. en

Módosítás 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából; felszólít ezért a mind a 
férfiakra, mind pedig a nőkre vonatkozó 
foglalkoztatási céloknak az Európa 2020 
stratégiába egyenlő hangsúllyal történő
felvételére;

Or. en

Módosítás 21
Ivan Jakovčić
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek, szociális és 
egészségügyi ellátórendszerek
működőképessége szempontjából;

Or. en

Módosítás 22
Maria Arena

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából; másrészt hangsúlyozza, 
hogy a foglalkoztatási arány növeléséhez 
minőségi munkahelyeknek kell társulniuk 
az Európa 2020 stratégia szegénység 
csökkentésére irányuló célkitűzésének 
megvalósításához való hozzájárulás 
érdekében; végül úgy véli, hogy az Európa 
2020 stratégia e célkitűzései nem 
valósíthatók meg, ha azokat nem veszik 
figyelembe az európai szemeszter teljes 
folyamatában;

Or. fr
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Módosítás 23
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a munkavállalás és a 
háztartási kötelezettségek 
összeegyeztetésének tagállamok általi 
fokozottabb támogatása az Európa 2020 
stratégiában célként kitűzött 75%-os 
foglalkoztatási arány elérésének és a 
fenntartható nyugdíjrendszerek 
működőképességének fontos feltétele;

Or. pl

Módosítás 24
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából;

2. véleménye szerint a nemek közötti 
egyenlőség az Európa 2020 stratégiában 
célként kitűzött 75%-os foglalkoztatási 
arány elérésének szükséges feltétele, és 
kulcsfontosságú a fenntartható 
nyugdíjrendszerek működőképessége 
szempontjából; felhívja a figyelmet arra, 
hogy ösztönözni kell a szakmai és a 
családi élet összeegyeztetését támogató 
intézkedéseket, valamint a 
gyermekgondozást támogató szociális 
rendelkezéseket;

Or. fr

Módosítás 25
Marita Ulvskog, Soraya Post



PE544.381v01-00 16/64 AM\1049534HU.doc

HU

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a megfizethető, elérhető 
és minőségi gyermekgondozás a nemek 
közötti egyenlőség és a nők munkaerő-
piaci részvételének egyik fontos 
előfeltétele; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tegyék a 
gyermekgondozással kapcsolatos 
barcelonai célkitűzések teljesítését kiemelt 
fontosságú törekvéssé a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó új stratégiában; 
kiemeli, hogy a célkitűzéseket eredetileg 
2010-ig határozták meg és azokat a 
tagállamok többségében a mai napig nem 
valósították meg;

Or. en

Módosítás 26
Maria Arena, Edouard Martin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy igaz ugyan, hogy 
a nemek közötti foglalkoztatási és 
bérszakadék kismértékben csökkent az 
elmúlt években, ez azonban nem annak a 
következménye, hogy javult a nők 
helyzete, hanem annak, hogy a válság 
alatt csökkent a férfiak foglalkoztatási 
aránya és díjazása;

Or. fr

Módosítás 27
Maria Arena
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a közszolgáltatások 
költségvetésének csökkentését előíró 
megszorító intézkedések kétszeresen is 
hátrányosan érintették a nőket, egyrészt 
azért, mert ebben az ágazatban a 
munkahelyek nagy részét nők töltik be, 
másrészt azért, mert e szolgáltatások 
csökkentése kedvezőtlen hatással van a 
munkaerőpiacra való bevonásukra; 
kiemeli többek között a gyermek- és 
idősgondozási közszolgáltatások romlását, 
amelyek terheit a leggyakrabban a nők
viselik;

Or. fr

Módosítás 28
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot, amelynek hatásaként jön létre 
az úgynevezett üvegplafon; hangsúlyozza, 
hogy a kedvező intézkedések – különösen 
a közszférában – javították a nemek 
közötti egyenlőséget a pályakezdők 
szintjén, de ezt még ki kell terjeszteni 
valamennyi karrierszintre; kiemeli azokat 
a kedvező tapasztalatokat, amelyekre 
néhány tagállam közszférájában hozott 
jogszabályokkal kapcsolatban tettek szert;
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Or. en

Módosítás 29
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-
ban attól függ, sikerül-e áthidalni a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség nem csupán a méltányosság 
szempontjából szükséges feltétel, hanem a 
gazdasági növekedés megvalósításában és 
az uniós versenyképesség fenntartásában 
is fontos szerepet játszik; 
következésképpen csökkenteni kell a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük közötti szakadékot és fel kell 
lépni a horizontális és vertikális 
szegregáció valamennyi olyan formája 
ellen, amelyek egyes ágazatokban 
korlátozzák a női foglalkoztatást, valamint 
elzárják a nők elől a vállalati hierarchia 
magasabb szintjeit;

Or. it

Módosítás 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége (az európai egyetemi 
diplomások 60%-a nő), illetve munkaerő-
piaci részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;
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Or. en

Módosítás 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-
ban attól függ, sikerül-e áthidalni a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és az uniós versenyképesség 
előmozdítása érdekében biztosítani kell a 
nők iskolai végzettsége, illetve munkaerő-
piaci részvételük és helyzetük közötti 
összhangot;

Or. it

Módosítás 32
Maria Arena

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot; felhívja a Bizottság figyelmét 
arra, hogy a 2013. októberi munkahely-
teremtési csomagban a foglalkoztatás 
szempontjából kiemelt ágazatokként 
meghatározott zöld munkahelyeken a 
férfiak, míg a fehér munkahelyeken 
(egészségügy és gondozás) a nők vannak 
túlsúlyban, és hogy a munkaerő-piaci 
horizontális megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez való hozzájárulás érdekében 
erre kiemelt figyelmet kell fordítani;
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Or. fr

Módosítás 33
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-
ban attól függ, sikerül-e áthidalni a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. rámutat, hogy a nők iskolai végzettsége, 
illetve munkaerő-piaci részvételük és 
helyzetük közötti szakadék kedvezőtlen 
hatással van az EU gazdasági 
növekedésére és versenyképességére;

Or. pl

Módosítás 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-ban 
attól függ, sikerül-e áthidalni a nők iskolai 
végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot; felhívja a tagállamokat, hogy 
szavatoljanak megfelelő szociális 
biztonságot, valamint hogy biztosítsák a 
szociális ellátás jobb elérhetőségét a nők 
és az egyedülálló anyák számára, mivel ők 
a legsérülékenyebbek a munkaerőpiacon, 
továbbá kiemeli, hogy a nőket jobban 
fenyegeti az elszegényedés és a társadalmi 
kirekesztettség kockázata;

Or. en
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Módosítás 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés és a versenyképesség az EU-
ban attól függ, sikerül-e áthidalni a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

3. hangsúlyozza, hogy át kell hidalni a nők 
iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci 
részvételük és helyzetük közötti 
szakadékot;

Or. en

Módosítás 36
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó új 
stratégia keretében tegyen javaslatot a 
munkahelyi szexuális zaklatás elleni 
hatékony küzdelemre irányuló egyértelmű 
intézkedésekre; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a személyeket a munkahelyi 
megkülönböztetéssel szemben védő uniós 
jogszabályok ellenére a transznemű 
munkakeresők 30%-át érte 
megkülönböztetés a munkakeresés 
folyamán, és a transznemű nők körében 
volt a legvalószínűbb, hogy 
megkülönböztetés célpontjává válnak az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének az 
LMBT személyekkel kapcsolatos európai 
felmérését megelőző évben; rámutat, hogy 
ez az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
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megsértése; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó irányelvek 
végrehajtása keretében szorosan kövesse 
nyomon a nemzeti panaszkezelő szervek és 
eljárások hatékonyságát a nemi identitás, 
annak kifejezése és a nemváltás 
tekintetében; felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson szakmai útmutatást a 
foglalkoztatás terén megvalósuló, „nemi 
jellegzetességen” alapuló 
megkülönböztetés kezelésére; felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy támogassa és 
ösztönözze a tagállamokat abban, hogy 
bevonják a transznemű és interszexuális 
személyeket a sokszínűséggel kapcsolatos 
képzésekbe és a munkáltatókkal a 
munkahelyi intézkedésekre – pl. az 
anonim munkaerő-felvételi eljárások 
elősegítésére – vonatkozóan folytatott 
együttműködésbe; felhívja a tagállamokat, 
hogy vegyék igénybe az ESZA 
pénzeszközeit a transznemű személyekkel 
szembeni megkülönböztetés 
problémájának az EUB ítélkezési 
gyakorlatával összhangban álló hatékony 
megoldásához;

Or. en

Módosítás 37
Yana Toom

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a kisebbségekhez tartozó 
és bevándorló nők egyenlőtlen és 
kiszolgáltatott helyzetét az oktatáshoz és a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli a természettudományok, a 
technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika területén végzett 
tanulmányok, valamint a nők gyorsan 
növekedő iparágakba – többek között a 
kutatás-fejlesztésbe (K+F), valamint az 
információs és kommunikációs 
technológiákba (IKT) – való bevonásának 
jelentőségét; az IKT1a ágazatban 
tevékenykedő nőkről szóló, az Európai 
Bizottság által 2013 októberében közzétett 
tanulmány megállapította, hogy több nő 
digitális munkaerőpiacra való 
bejutásának lehetővé tétele évi 9 milliárd 
eurós GDP-növekedést okozna az Európai 
Unió területén; hangsúlyozza, hogy az 
IKT területén diplomázó nők számának 
riasztó csökkenésével nézünk szembe 
(jelenleg 1000 diplomás nőből csak 29 
rendelkezik számítástechnikai vagy 
hasonló végzettséggel).

__________________
1a Tanulmány az IKT-ágazatban 
tevékenykedő nőkről, Európai Bizottság, 
2013. október – http://
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_hu.htm

Or. en

Módosítás 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a nők magánszektorban 
történő alkalmazása terén egyes esetekben 
vonakodás és a kiválasztáskor súlyos 
megkülönböztetés tapasztalható a férfi 
jelöltek javára;

Or. it

Módosítás 40
Maria Arena

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
munkahelyen történő szexuális zaklatás 
elleni hatékonyabb küzdelem érdekében 
tegyen javaslatot egyértelmű 
intézkedésekre a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó új stratégiájában;

Or. fr

Módosítás 41
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási

4. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és az 
otthoni feladatok összeegyeztetése a nők 
munkaerő-piaci részvételének 
kulcsfontosságú feltételét képezi, ezért azt 
a gyermek-, idős- és beteggondozási
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani;



AM\1049534HU.doc 25/64 PE544.381v01-00

HU

infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

Or. pl

Módosítás 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal 
elő kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. kiemeli, hogy nemcsak a leplezetlen 
megkülönböztetés, hanem a férfiasság és 
a nőiesség sztereotipikus megjelenítésének 
tartós fennállása – amely alátámasztja és 
megerősíti a nők és a férfiak közötti 
egyenlőtlen hatalmi viszonyokat és 
struktúrákat – is folyamatosan fennálló, 
kezelendő problémát jelent; hangsúlyozza, 
hogy a nők egyenlőtlen munkaerő-piaci 
helyzetének egyik kiváltó oka a családi 
kötelezettségek egyenlőtlen megoszlása; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és a 
családi élet összeegyeztetése a nemek 
közötti egyenlőség kulcsfontosságú 
feltételét képezi, ezért azt a gyermek- és 
idősgondozásba történő beruházásokkal, 
valamint a szülői szabadságra vonatkozó, 
a nők és a férfiak teljes munkaidejű 
foglalkoztatását lehetővé tevő 
jogszabályokkal elő kell mozdítani;

Or. en

Módosítás 43
Enrique Calvet Chambon
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal
elő kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; a kötelezettségek méltányos 
és igazságos megosztásához a mentalitás 
megváltoztatása révén lehet közelebb 
kerülni, ami csak oktatási, kulturális és 
jogi változtatások ösztönzésével érhető el;
hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és az 
otthoni feladatok összeegyeztetése a nemek 
közötti egyenlőség elérésének 
kulcsfontosságú feltétele, ezért azt elő kell 
mozdítani, például az apai és szülői 
szabadság alkalmazásával, gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal 
vagy a munkaidő rugalmasabb 
megszervezésének ösztönzésével;

Or. es

Módosítás 44
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal 
elő kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 

4. hangsúlyozza, hogy a családi 
kötelezettségek egyenlőtlen megoszlása az 
egyik olyan tényező, amely elősegíti a nők 
egyenlőtlen munkaerő-piaci helyzetét; 
hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és a
családi élet összeegyeztetése egyik 
tényezőként az apák és az anyák számára 
egyaránt segítheti a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását, azonban nem 
fedi le a nemek közötti egyenlőség 
valamennyi vetületét; rámutat, hogy a 
jobb összeegyeztethetőség egyik 
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vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

megoldása lehetne a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházás, a 
másik pedig a mindkét szülő számára 
rendelkezésre álló, de az apák számára 
komoly ösztönzőket magában foglaló 
szülői és apasági szabadságra, valamint a 
rugalmas munkaidőben való 
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 
révén a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre irányuló 
ösztönzés; hangsúlyozza, hogy a 
gondozási munka egyenlőtlen elosztása 
ugyancsak a nemi szerepek társadalmi 
felfogására vezethető vissza, és lényeges 
ezek megkérdőjelezése ahhoz, hogy a 
gondozási munka és a fizetett munka 
tisztességesebb eloszlása megvalósuljon; 
felhívja a Bizottságot, hogy a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó új 
stratégiájában keressen megoldást ezekre; 
hangsúlyozza, hogy a nem hagyományos 
nemi mintákat követő családok szülői 
munkahelyükön továbbra is 
megkülönböztetésben részesülnek, többek 
között a szülői szabadság, a 
társadalombiztosítási ellátás, a gyermeket 
megillető juttatásokhoz való hozzáférés, a 
munkahelyen a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségére irányuló 
intézkedésekre való jogosultság, valamint 
a családhoz kapcsolódó bérelemek 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 45
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
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megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába, gyermekgondozási 
szolgáltatásokba, önmaguk ellátására 
nem képes személyek számára biztosított 
gondozási szolgáltatásokba történő 
beruházásokkal és a megfelelő rugalmas 
biztonsági intézkedésekkel kísért rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatással elő 
kell mozdítani, valamint a férfiak szülői és 
apai szabadságára vonatkozó jogszabályok 
révén ösztönzést adva a férfiak számára a 
háztartási munkákban való részvételre;

Or. it

Módosítás 46
Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó uniós jogszabályok révén 
ösztönzést adva a férfiak számára a 
háztartási munkákban való részvételre;

Or. fr
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Módosítás 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség, valamint egyfelől a partnerek 
közötti munkamegosztás, másfelől a 
családi gondoskodás kulcsfontosságú 
feltételét képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

Or. de

Módosítás 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; felhívja a figyelmet arra, 
hogy sok nő a terhesség után nem tér 
vissza a munka világába; hangsúlyozza, 
hogy a munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
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szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

infrastruktúrába, a családsegítő 
szolgáltatásokba történő beruházásokkal 
elő kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén aktív 
ösztönzést adva a férfiak számára a 
háztartási munkákban való részvételre;

Or. it

Módosítás 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre; ugyanez 
érvényes a munka és a gondozási 
feladatok összeegyeztethetőségére, mivel 
továbbra is elsősorban a nők végzik a 
közeli hozzátartozók gondozását;

Or. de

Módosítás 50
Lampros Fountoulis
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

rendelkezéseket kell hozni annak 
érdekében, hogy növeljék a 
gyermekgondozó központok férőhelyeinek 
számát a köz- és magánszférában 
egyaránt, továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy ezek nyitvatartási ideje 
összhangban legyen a szülők 
munkaidejével, és így a házaspároknak 
munkaidejük alatt nem kellene aggódniuk 
gyermekeik gondozása és fejlődése miatt;

Or. el

Módosítás 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
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összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai 
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani – mindenekelőtt egyetemes 
közszolgáltatásokkal biztosítva a 
kisgyermekkori, születéstől kezdődő 
nevelést és az idős, eltartott személyek 
gondozását –, valamint a férfiak szülői és 
apai szabadságára vonatkozó jogszabályok 
révén ösztönözni kell a férfiak háztartási 
munkákban való részvételét; a születés és 
az örökbefogadás után járó egyenlő és 
nem átruházható apai és anyai szabadság 
megteremtése felé kell haladni, oly 
módon, hogy az apai szabadság 
időtartama fokozatosan elérje az anyai 
szabadság időtartamát; ez csökkentené a 
nők által a foglalkoztatás terén 
elszenvedett hátrányos megkülönböztetést, 
és biztosítja az apák jogát gyermekeik 
gondozására;

Or. es

Módosítás 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal
elő kell mozdítani, a férfiak szülői és apai
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt elő kell mozdítani a 
következők révén:
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adva a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre;

a) a gyermekek, a fogyatékossággal élő 
emberek, az idősek és a betegek gondozási 
infrastruktúráiba való beruházás, mivel a 
gondozást elsősorban nők végzik és 
foglalkoztatásukra kedvezőtlen hatással 
vannak ezek a fizetetlen tevékenységek,

b) ösztönzés a férfiak számára a háztartási 
munkákban való részvételre a férfiak 
szülői és apasági szabadságára, valamint a 
rugalmas munkaidőben való 
foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 
révén,

c) a munka és a családi élet közötti 
egyensúlyra törekvő, a nők és a férfiak 
számára egyaránt pozitív megoldásokat 
nyújtó modellek terjesztése minden szintű 
iskolai oktatási anyagban;

Or. en

Módosítás 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt a gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal elő 
kell mozdítani, a férfiak szülői és apai
szabadságára, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést 
adva a férfiak számára a háztartási 

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen 
munkaerő-piaci helyzetének egyik forrása 
a családi kötelezettségek egyenlőtlen 
megoszlása; hangsúlyozza, hogy a 
munkahelyi és az otthoni feladatok 
összeegyeztetése a nemek közötti 
egyenlőség kulcsfontosságú feltételét 
képezi, ezért azt az állami gondozási 
infrastruktúrába történő beruházásokkal
valamint a születéstől kezdve nyújtott 
gyermekoktatásra és felnőttgondozási 
szolgáltatásokra külön hangsúlyt helyező 
szociális szolgáltatások általános állami 
biztosításával elő kell mozdítani; 
hangsúlyozza, hogy a férfiakat ösztönözni 
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munkákban való részvételre; kell a háztartási munkákban való 
részvételre, többek között a szülői és 
apasági szabadságra, valamint a rugalmas 
munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén; kiemeli, 
hogy a születés és örökbefogadás céljából 
kivett apasági és anyasági szabadságnak 
egyenlőnek és nem átruházhatónak kell 
lennie;

Or. en

Módosítás 54
Jana Žitňanská

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az érintett 
tagállamokban liberalizálni kell a 
túlzottan merev munkakörülményeket, 
abból a célból, hogy növeljék a munkaidő 
rugalmasságát és több lehetőséget 
biztosítsanak a nők számára a munka és a 
családi élet összeegyeztetésére.

Or. sk

Módosítás 55
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. javasolja, hogy a férfiak családi 
feladatokba való és a nők 
munkaerőpiacra való fokozottabb 
bevonása érdekében, európai szintű 
ajánlások formájában határozzák meg az 
apasági szabadság minimumfeltételeit és 
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időtartamát;

Or. en

Módosítás 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a rugalmas 
munkaidőnek a munkavállaló saját 
döntésének, nem pedig a munkáltató által 
kierőszakolt és rákényszerített helyzetnek 
kell lennie; elutasítja az olyan rugalmas 
és bizonytalan szerződéses helyzeteket, 
amelyek nem teszik lehetővé a családi élet 
stabilitásának megszervezését;

Or. pt

Módosítás 57
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
ruházzanak be a gyermekek, betegek, 
fogyatékossággal élők, idősek és egyéb 
eltartott személyek gondozását szolgáló, 
megfizethető, magas színvonalú 
intézményekbe, gondoskodva arról, hogy 
ezek a teljes munkaidős foglalkoztatással 
összhangban álló rugalmas nyitva 
tartással rendelkezzenek, továbbá a lehető 
legtöbb ember számára biztosítsák a 
munka, valamint a családi és magánélet 
összeegyeztethetőségét; felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
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biztosítsák a gyermekek vagy más eltartott 
személyek gondozásával foglalkozó férfiak 
és nők elismerését gondozási támogatás, 
valamint egyéni társadalombiztosítási és 
nyugdíjjogosultságok formájában; 
felszólítja a szociális partnereket, hogy 
terjesszenek elő konkrét 
kezdeményezéseket a gondozással 
kapcsolatos szabadság időtartama alatt 
szerzett készségek elismerésére;

Or. en

Módosítás 58
Maria Arena, Edouard Martin

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vezessék be a legalább 
10 fizetett szabadnappal járó apasági 
szabadságot, és hogy támogassák azokat a 
jogszabályi és egyéb eszközöket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a férfiak, különösen 
az apák élhessenek a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyhoz való 
jogukkal, különösen a szülői szabadság 
elősegítése révén, amelyet akár az apa, 
akár az anya kivehet, de nem adhat át a 
gyermekkor ideje alatt;

Or. fr

Módosítás 59
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. tény, hogy a gondozási infrastruktúrák 
és a szociális támogatás jelentősen 
romlottak a válság és az Unió számos 
tagállamában végrehajtott szociális 
megszorítások következtében; emlékeztet 
arra, hogy az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (ESBA) forrást 
biztosíthat szociális infrastrukturális 
projektek számára;

Or. es

Módosítás 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a 
Tanács visszavonta a szülési szabadságról 
szóló, többek között 20 hét fizetett szülési 
szabadság és 2 hét fizetett apai szabadság 
biztosítására, valamint a nemrég szülő, 
munkába visszatérő anyák védelmére 
vonatkozó irányelvtervezetet, 
veszélyeztetve ezzel a családok és a 
dolgozó anyák jogainak erősítésére 
vonatkozó konszenzust;

Or. pt

Módosítás 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak védelmet az anyasági 
jogosultságoknak, hozzanak 
intézkedéseket az alkalmazottak 
munkaviszonya terhesség alatti jogellenes 
megszüntetésének megelőzésére, valamint
a gondozási kötelezettséget ellátó nők és 
férfiak munkaviszonya jogellenes 
megszüntetésének megakadályozására; 
felszólítja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel a 
várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló irányelv elfogadását;

Or. en

Módosítás 62
Maria Arena

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli továbbá, hogy sürgősen el kell 
fogadni a várandós, a gyermekágyas vagy 
szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről szóló irányelv 
felülvizsgálatára irányuló közös tanácsi 
álláspontot;

Or. fr

Módosítás 63
Maria Arena
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Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy az apasági 
szabadságról szóló uniós jogszabály 
elfogadása és az anyasági szabadságra 
vonatkozó jogszabály módosítása, 
valamint a nők munkaerő-piaci 
integrációját támogató közszolgáltatások 
megerősítése nélkül az EU nem tud 
megküzdeni a demográfiai válsággal, 
melynek következményeképpen 2040-re 24 
millióval kevesebb munkavállaló lesz; 
hangsúlyozza, hogy a nők 
foglalkoztatottsági arányának a 
férfiakéval megegyező szintre emelése 3 
millió munkavállalóra csökkentené a fent 
említett munkaerő-kiesést;

Or. fr

Módosítás 64
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások alacsony 
jövedelme – következménye;

Or. pl
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Módosítás 65
Joëlle Mélin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a nemzedékeken átívelő szolidaritás 
támogatásának lehetővé kell tennie a
szegénységben élők számának 
csökkentését;

Or. fr

Módosítás 66
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása több tényező – a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, a gondozási feladatok és 
az ezekhez kapcsolódó szabadságok, az 
egyedülálló anyák által vezetett 
háztartásokat érintő elégtelen támogatási 
és adózás rendszer – következménye; 
kiemeli, hogy a többszörös 
megkülönböztetés – amellyel a nőknek 
többek között nemi identitásuk, annak 
kifejezése és nemi jellegzetességeik miatt 
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kell szembenézniük – hozzájárul a 
szegénység női problémává válásához; 
hangsúlyozza, hogy a szegénységben élők 
számának 2020-ig 20%-kal történő 
csökkentése csak olyan szegénységellenes 
politikákkal valósítható meg, amelyek 
alapja a nemek közötti egyenlőség, és 
amelyeket a női szegénységre irányuló 
fellépés támogat; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben többek között a 
társadalombiztosítási rendszerek, az 
adózási és szociális ellátórendszerek és a 
munkaidőmodellek nemi hatása 
értékelésének jelentőségét, valamint
annak jelentőségét, hogy politikai 
változtatásokkal reagáljanak azokon a 
területeken, ahol a nőket hátrányos 
hatások érik; emlékeztet a 
megkülönböztetés elleni jogszabályok
alapos – a nők szegénységének 
csökkentésére irányuló ágazatközi 
megközelítést szem előtt tartó –
végrehajtásának jelentőségére,

Or. en

Módosítás 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék (16,4%), a nemek 
közötti nyugdíjszakadék (39%), valamint 
az egyedülálló anyák által vezetett 
háztartások elszegényedése –
következménye, és hogy a szegénységben 
élők számának 2020-ig 20%-kal történő 
csökkentése csak olyan szegénységellenes 
politikákkal valósítható meg, amelyek 
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egyenlőség; alapja a nemek közötti egyenlőség;

Or. en

Módosítás 68
Ádám Kósa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
vagy fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal és 
akcióprogramokkal valósítható meg, 
amelyek különös figyelmet fordítanak a 
hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő 
vagy fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő nőkre és amelyek alapja a nemek 
közötti egyenlőség;

Or. hu

Módosítás 69
Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a férfiak és a 
nők szakmai előmenetelének egyenlőtlen 
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nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

alakulása, a nemek közötti bérszakadék, a 
nemek közötti nyugdíjszakadék, valamint 
az egyedülálló anyák által vezetett 
háztartások elszegényedése –
következménye, és hogy a szegénységben 
élők számának 2020-ig 20%-kal történő 
csökkentése csak olyan szegénységellenes 
politikákkal valósítható meg, amelyek 
alapja a nemek közötti egyenlőség;

Or. fr

Módosítás 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
megkülönböztetés- és szegénységellenes 
politikákkal valósítható meg, amelyek 
alapja a nemek közötti egyenlőség;

Or. en

Módosítás 71
Maria Arena, Edouard Martin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
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problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, atipikus 
szerződések keretében történő gyakori 
alkalmazásuk (kényszerű részmunkaidők, 
határozott idejű szerződések, helytettesítés, 
„nulla órás” szerződések) vagy az önálló 
vállalkozók esetében a segítő házastárs 
jogállásának hiánya, amelyek a nemek 
közötti bérszakadékokhoz, a nemek közötti 
nyugdíjszakadékokhoz, valamint az 
egyedülálló anyák által vezetett háztartások 
elszegényedéséhez vezetnek –
következménye, és hogy a szegénységben 
élők számának 2020-ig 20%-kal történő 
csökkentése csak olyan szegénységellenes 
politikákkal valósítható meg, amelyek 
alapja a nemek közötti egyenlőség; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
bérszakadék még az azonos típusú 
szerződések esetében is fennáll, és hogy e 
probléma megoldásához a tagállamoknak 
többek között megfelelően végre kell 
hajtaniuk a foglalkoztatás területén a 
megkülönböztetés elleni irányelvet;

Or. fr

Módosítás 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
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egyenlőség; egyenlőség; az idős nők körében 
különösen magas a szegénység aránya, 
mivel sokan közülük a háztartáson kívül 
nem dolgoztak eleget ahhoz, hogy 
méltányos nyugdíjhoz jussanak, ezért 
növelni kell a nem járulékalapú nyugdíjak 
összegét;

Or. es

Módosítás 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 
20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható 
meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség;

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női 
problémává válása konkrét tényezők –
törések a nők pályafutásában, a nemek 
közötti bérszakadék, a nemek közötti 
nyugdíjszakadék, valamint az egyedülálló 
anyák által vezetett háztartások 
elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig
20%-kal történő csökkentése megköveteli a 
nők munkaerőpiachoz való 
hozzáférésének megváltoztatását, amelyet 
a nemek közötti egyenlőség érvényesítésén 
alapuló szegénységellenes politikák
támogatnak;

Or. en

Módosítás 74
Jana Žitňanská

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. újfent hangsúlyozza, hogy a gyermek 
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korai oktatási időszaka alatti, rugalmas 
szülői szabadsági rendszert kell alkotni 
annak érdekében, hogy nagyobb 
személyes szabadságot biztosítsanak a 
családi élet és a munka közötti egyensúly 
megteremtésében;

Or. sk

Módosítás 75
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a dél-európai 
megszorító intézkedések fokozottan 
érintették a nőket, akiknek meg kell 
birkózniuk a bérek és juttatások 
csökkenésével, miközben jelentős 
gondozási kötelezettségeik lakóhelyükhöz 
kötik őket; hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó új 
stratégiában foglalkozni kell a megszorító 
intézkedések európai nőkre kifejtett 
kedvezőtlen hatásával;

Or. en

Módosítás 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
bérszakadék a nők alacsony munkaerő-
piaci részvételéből, a vertikális és 
horizontális szegregációból, valamint 
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abból a tényből fakad, hogy a fizetések 
gyakran alacsonyabbak a nők fokozott 
jelenlétével jellemzett szektorokban; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
bérszakadékot a köz- és a magánszférában 
egyaránt nyomon kell követni, és hogy a 
munkahelyeken a nemek közötti 
bérszakadék felismeréséhez 
átláthatóságra van szükség;

Or. en

Módosítás 77
Michaela Šojdrová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy amint azt a felnőttek 
kompetenciáinak nemzetközi értékelésére 
vonatkozó program (PIAAC) felnőttek 
készségeit vizsgáló tanulmánya 
megerősítette, a nők – anyasági 
szabadságuk alatt folytatott 
munkavégzésük ellenére – nem a 
munkaerőpiacon megkövetelt 
kompetenciákat sajátítják el, és ez végső 
soron hátrányos helyzetbe hozza őket; 
ezért előtérbe kell helyezni az anyasági 
vagy apasági szabadságukat befejező 
személyek munkaerő-piaci beilleszkedési 
folyamatát, amely rugalmas 
munkaszervezés, távmunka-lehetőségek, 
valamint szakkompetenciáik 
szakképzésekkel és kurzusokkal való 
megújításának támogatása révén 
valósulhat meg;

Or. cs

Módosítás 78
Maria Arena, Edouard Martin
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli, hogy a jogorvoslatok esetében 
a 2006/54/EK irányelv átvette a 
bizonyítási teher megfordulását azon nők 
javára, akik feltételezetten nemi alapon 
történő megkülönböztetés áldozatául 
estek, ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, 
hogy ez a rendelkezés csak akkor lesz 
működőképes, ha elismerik az 
ugyanezekről a nőkről a munkáltatók 
birtokában lévő információkhoz való 
hozzáférés jogát, ahogyan azt az Európai 
Bizottság a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén a bizonyítási 
teherről szóló 97/80/EK irányelv esetében 
javasolta, amit végül nem fogadtak el;

Or. fr

Módosítás 79
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza a Bizottság felelősségét 
abban, hogy lépéseket tegyen annak 
érdekében, hogy a Tanács túllendüljön a 
döntéshozatalt lehetővé tevő álláshelyek 
betöltésének átláthatóságát és nemek 
közötti egyensúlyát érintő uniós 
jogszabályok kapcsán kialakult 
holtponton;

Or. en
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Módosítás 80
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség az uniós 
tagállamoknak nagy többségében 
tapasztalható „üvegplafon” jelensége 
elleni küzdelem érdekében;

Or. fr

Módosítás 81
Biljana Borzan

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésének 
átláthatóságát és nemek közötti 
egyensúlyát érintő tényleges 
intézkedésekre van szükség;

Or. en

Módosítás 82
Elisabeth Morin-Chartier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
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átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség, amelynek alapját 
azonos és objektív módon meghatározott 
felvételi kritériumok képezik;

Or. fr

Módosítás 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség 2015 utáni időszakban való 
előmozdítására irányuló uniós 
stratégiának elő kell mozdítnia a nők és 
férfiak egyenlő képviseletét a 
döntéshozatal valamennyi szintjén, többek 
között az uniós intézményekben; úgy véli, 
hogy a stratégiának erre vonatkozó 
cselekvési tervet kell magában foglalnia; 
kiemeli, hogy a döntéshozatalt lehetővé 
tevő álláshelyek betöltésekor is fokozott 
átláthatóságra és nemek közötti 
egyensúlyra van szükség;

Or. en

Módosítás 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
vállalati vezetői és irányítói állások 
mindössze 33%-át töltik be nők és 
hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
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átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

Or. it

Módosítás 85
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség; felhívja 
ugyanakkor a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel 
a tőzsdén jegyzett társaságok nem 
ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és 
kapcsolódó intézkedésekről szóló irányelv 
és a kapcsolódó intézkedések elfogadását;

Or. en

Módosítás 86
Maria Arena, Edouard Martin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség; ezért úgy véli, 
hogy a Parlamentnek és a Tanácsnak 
haladéktalanul megállapodást kell kötnie 
a nők részvételéről a tőzsdén jegyzett 
vállalatok igazgatótanácsaiban;

Or. fr
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Módosítás 87
Jana Žitňanská

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására, valamint az alacsony 
jövedelmű szektorokban – ahol a nők 
felülreprezentáltak – a munkafeltételek 
javításának hangsúlyozására van szükség;

Or. sk

Módosítás 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor 
átláthatóságra és a nemek közötti 
egyensúly fokozására van szükség, 
nemcsak az üzleti szférában, hanem a 
politikai intézményeknél és a felsőoktatási 
rendszer felsővezetői állásai esetében is;

Or. es

Módosítás 89
Romana Tomc

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor
átláthatóságra és nemek közötti egyensúly 
fokozására van szükség;

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt 
lehetővé tevő álláshelyekre való 
kinevezéskor – gazdasági és politikai 
területen egyaránt – átláthatóságra és 
nemek közötti egyensúly fokozására van 
szükség;

Or. sl

Módosítás 90
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza továbbá, hogy szigorúbb 
rendelkezésekre van szükség a nők elleni 
munkahelyi megkülönböztetés terén, 
valamint szigorúbb szankciókra a 
megkülönböztetést alkalmazó 
munkáltatókkal szemben.

Or. en

Módosítás 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy kezdeményezéseket és 
intézkedéseket kell tenni elsősorban az 
oktatás területén – így a felsőoktatásban –
a női foglalkoztatás sztereotipikus 
felfogása elleni küzdelem, a női 
vállalkozói szellem, a tudomány és az 
információs és kommunikációs 
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technológiák terén elért karrier 
elősegítése érdekében, amely jelentős 
mértékben megnövelné Európa gazdasági 
növekedését és versenyképességét;

Or. en

Módosítás 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a nők vállalkozási 
tevékenységben való részvétele 
ösztönzésének, valamint a női vállalkozók 
fokozottabb szociális védelmének 
fontosságát;

Or. it

Módosítás 93
Maria Arena

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a tagállamokat, hogy a tőzsdén 
jegyzett vállalatokkal kötött közbeszerzési 
szerződések odaítélésekor teljes mértékben 
aknázzák ki az új közbeszerzési irányelv 
eszközeit azzal, hogy az e vállalatok 
igazgatótanácsában tapasztalható, nemek 
közötti egyenlőséget kezeljék a szerződés 
odaítélésének szempontjaként;

Or. fr
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Módosítás 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. támogatja nemi kvóták bevezetését a 
vállalati igazgatótanácsok nem ügyvezetői 
tagjai számára, a kinevezésükre vonatkozó 
átlátható eljárásokat, biztatja a köz- és a 
magánszférát, hogy irányozzon elő a 
vezetői pozíciókban lévő nők ösztönzésére 
irányuló önkéntes rendszereket, és 
felszólítja az Európai Tanácsot, hogy 
végre fogadjon el közös álláspontot az 
igazgatótanácsok női tagjairól szóló 
irányelv első európai parlamenti olvasatát 
követően;

Or. en

Módosítás 95
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

törölve

Or. it
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Módosítás 96
Maria Arena, Edouard Martin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami nagy arányban 
érinti a nőket, különösen az otthoni 
munkák keretében, és kedvezőtlen hatást 
gyakorol a szociális biztonságukra és az 
EU GDP-jére; ezzel kapcsolatban alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy az összes 
tagállam vegyen részt kötelezően a be nem 
jelentett munkavégzés 
megakadályozására, valamint az ilyen 
típusú munkavégzéstől való elrettentésre 
irányuló együttműködés erősítését célzó 
jövőbeli európai platform összes 
tevékenységében;

Or. fr

Módosítás 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; felszólít
az informális gazdaságban működő 
munkáltatókkal szembeni szankciók 
hatékony alkalmazására.

Or. en
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Módosítás 98
Terry Reintke
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a nők által végzett, 
be nem jelentett munkák száma magas, ami 
kedvezőtlen hatást gyakorol a nők
jövedelmére, társadalombiztosítási 
ellátására és védettségére és rossz hatással 
van az EU GDP-jére; kéri olyan politikai 
intézkedések meghozását, amelyek 
ösztönzőkkel szolgálnak a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy a foglalkoztatás elmozduljon 
az informális gazdaság felől a formális 
gazdaság felé. hangsúlyozza, hogy 
különösen a – főként a nők által végzett –
háztartási munka problémáját mint 
különleges kihívást kell kezelni, mivel a 
munkavégzés az informális szektorban 
történik egyénileg és jellegénél fogva 
láthatatlan módon, amelynek hatékony 
kezeléséhez a helyzetre szabott 
intézkedések kidolgozására van szükség.

Or. en

Módosítás 99
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára, akadályozza az egész életen 
át tartó tanulást, gyengíti a szociális 
vívmányokat az egészségügy és a 
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céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

munkahelyi biztonság terén és csökkenti
az EU GDP-jét; kéri ösztönzők 
létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé;

Or. fr

Módosítás 100
Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé; ennek keretében felhívja a figyelmet 
arra, hogy a be nem jelentett 
munkavégzés megakadályozására, 
valamint az ilyen típusú munkavégzéstől 
való elrettentésre irányuló együttműködés 
megerősítését célzó európai platform 
létrehozása ennek fontos mozgatórugója 
lehet.

Or. fr

Módosítás 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák és a színlelt önfoglalkoztatás 
száma magas, ami kedvezőtlen hatást 
gyakorol a nők szociális biztonságára és az 
EU GDP-jére; kéri ösztönzők létrehozását 
a munkaadók és a munkavállalók számára 
egyaránt azzal a céllal, hogy az informális 
gazdaság felől előrelépés történjen a 
formális gazdaság felé;

Or. it

Módosítás 102
Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol az EU GDP-jére és a nők 
szociális biztonságára, különösen azokban 
a szektorokban, ahol főleg nők dolgoznak;
ilyen a magánháztartásokban végzett 
munka – takarítási szolgáltatások, 
gyermekfelügyelet, valamint idős vagy 
fogyatékkal élő személyek gondozása; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy elősegítse az átmenetet az 
informális gazdaság felől a formális 
gazdaság felé.

Or. en

Módosítás 103
Lampros Fountoulis
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami jellemzően a 
családi jövedelem kiegészítés céljából 
otthonról dolgozó nők körében figyelhető 
meg; hangsúlyozza továbbá, hogy a be 
nem jelentett munkák száma magas, ami 
kedvezőtlen hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére, miközben 
néhány munkáltató számára megkönnyíti 
az adó- és járulékcsalást. Kéri ösztönzők 
létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

Or. el

Módosítás 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. az adócsalás – különösen a 
nagyvállalatok által elkövetett, nagyobb 
gazdasági hatású adócsalások – elleni 
küzdelem alapvető ahhoz, hogy 
finanszírozni lehessen a nők egyenlő 
feltételek melletti munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítéséhez szükséges 
apai szabadság és közszolgáltatások 
bővítését; továbbá, a be nem jelentett 
munkák magas száma kedvezőtlen hatást 
gyakorol a nők szociális biztonságára és az 
EU GDP-jére; kéri ösztönzők létrehozását 
a munkaadók és a munkavállalók számára 
egyaránt azzal a céllal, hogy az informális 
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gazdaság felől előrelépés történjen a 
formális gazdaság felé.

Or. es

Módosítás 105
Georgi Pirinski

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé.

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkák száma magas, ami kedvezőtlen 
hatást gyakorol a nők szociális 
biztonságára és az EU GDP-jére; kéri 
ösztönzők létrehozását a munkaadók és a 
munkavállalók számára egyaránt azzal a 
céllal, hogy az informális gazdaság felől 
előrelépés történjen a formális gazdaság 
felé. kitart amellett, hogy a nők szociális 
biztonságát kedvezőtlenül érintő, be nem 
jelentett munkavégzés kérdését kiemelt 
fontosságú tételként felvegyék a be nem 
jelentett munkavégzés kezelésével 
foglalkozó jövőbeli európai platform 
munkaprogramjára.

Or. en

Módosítás 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli, hogy a közbeszerzést a 
társadalmi befogadásra irányuló 
szakpolitikák fokozása potenciális 
eszközének kell tekinteni, úgy véli, hogy a 
közbeszerzést a nemek közötti egyenlőség 
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elősegítésére kell használni azáltal, hogy 
fontolóra veszik megkülönböztetés elleni 
követelmények és nemi alapú szempontok 
meghatározását, amelyek – adott esetben 
– a közbeszerzési szerződések előfeltételei 
lennének;

Or. en

Módosítás 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
fokozzák a be nem jelentett és rosszul 
fizetett munka, valamint a bizonytalan 
munka – többek között a „miniállások” és 
az álrészidős állások – ellen folyatatott 
küzdelmet, valamint hogy biztosítsanak 
minden munkavállaló számára megfelelő 
szociális védelmet; továbbá elítéli az 
atipikus munkaszerződésekkel való 
visszaélést, amelynek célja a 
foglalkoztatási és szociális védelmi 
kötelezettségek teljesítésének elkerülése;

Or. en

Módosítás 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett 
munkavégzés áldozatai főleg nők, nem 
mindig önszántukból; felszólít a nőket be 
nem jelentett munkakörben alkalmazó 
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munkáltatók elleni átfogó szakpolitika 
kidolgozására;

Or. en

Módosítás 109
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. ajánlja továbbá, hogy – mivel a 
családok összeállítása és meghatározása 
az idők folyamán változik – a családdal és 
a munkavégzéssel kapcsolatos 
jogszabályok legyenek átfogóbbak az 
egyszülős családok és az LGBT szülők 
vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. sajnálatát fejezik ki a Bizottságnak a 
szülési szabadságról szóló irányelvre 
irányuló javaslat visszavonására 
vonatkozó szándéka miatt, ami hátráltatja 
az egységes szabályozási és védelmi keret 
létrehozását.

Or. it

Módosítás 111
Maria Arena, Edouard Martin
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a fiatalok 
munkanélkülisége elleni küzdelmet célzó 
politikáknak és eszközöknek – például az 
ifjúsági garanciának és az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezésnek – meg 
kell felelniük a fiatal férfiak és nők 
különleges igényeinek, annak érdekében, 
hogy ez utóbbiak beléphessenek a 
munkaerőpiacra; másrészt felhívja a 
figyelmet arra, hogy a nem foglalkoztatott, 
oktatásban és képzésben nem részesülő 
(NEET) fiatal nők aránya magasabb, 
mint a férfiaké;

Or. fr
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. megerősíti, hogy a nők részvétele a 
vállalati igazgatótanácsokban és a 
tagállamok döntéshozatali pozícióiban 
nem növekedett megfelelő mértékben 
önkéntes alapon, ezért fontolóra kell 
venni kvóták bevezetését, amely a 
leghatékonyabb ideiglenes megoldás a 
nemek közötti egyenlő képviselet 
biztosítására.

Or. en


