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Módosítás 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a szociális jogok európai 
pillérére, különösen annak 2., 3., 6., 9. és 
15. elvére,

Or.en

Módosítás 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére, valamint annak 
fenntartható fejlődési céljaira, különösen 
az 1., 5., 8. és 10. célra, továbbá az azokra 
vonatkozó konkrét célkitűzésekre és 
mutatókra,

Or.en

Módosítás 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner
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Véleménytervezet
1 c bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) egyenlő 
díjazásról szóló, 1951. évi egyezményére, 
valamint az erőszak és zaklatás 
felszámolásáról szóló, 2019. évi ILO-
egyezményre,

Or.en

Módosítás 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Véleménytervezet
1 d bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a férfiak és nők egyenlő 
díjazása elvének az átláthatóság révén 
történő megerősítéséről szóló, 2014. 
március 7-i bizottsági ajánlásra2a,
__________________
2a HL L 69., 2014.3.8, 112. o.

Or.en

Módosítás 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
1 e bevezető hivatkozás (új)
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Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Bizottság „Stratégiai 
szerepvállalás a nemek közötti 
egyenlőségért (2016–2019)” című 
dokumentumára,

Or. en

Módosítás 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Véleménytervezet
1 f bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Bizottságnak a nemek 
közötti bérszakadék kezelésére vonatkozó 
uniós cselekvési tervére (2017–2019) 
(COM(2017) 0678),

Or. en

Módosítás 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Véleménytervezet
1 g bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Bizottságnak a nők és 
férfiak közötti egyenlőség európai 
unióbeli helyzetéről szóló, 2019. évi 
jelentésére,

Or. en
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Módosítás 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 h bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról szóló, 
2006. július 5-i 2006/54/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3a, 
valamint a szülők és a gondozók 
vonatkozásában a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 
2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre3b,
__________________
3a HL L 204., 2006.7.26, 23. o.
3b HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 i bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó 
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mutatójára, és különösen a mutatóról 
készített 2019. évi jelentésre,

Or. en

Módosítás 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Véleménytervezet
1 j bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel „A nemek közötti 
egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-
ban: kulcsfontosságú szakpolitikák és 
intézkedések” című, 2019. június 13-i 
tanácsi következtetésekre,

Or. en

Módosítás 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
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Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
1 k bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel „A nemek közötti 
egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-
ban: A következő lépések” című, 2019. 
december 10-i tanácsi következtetésekre,

Or. en
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Módosítás 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Véleménytervezet
1 l bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a szegénységről: a 
nemek közötti egyenlőség szempontjai 
tárgyú, 2016. május 26-i állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Véleménytervezet
1 m bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a szociális jogok európai 
pilléréről szóló, 2017. január 19-i 
állásfoglalására,

Or. en
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Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
1 n bevezető hivatkozás (új)
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Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel az „Egy uniós stratégia 
szükségessége a nemek közötti 
nyugdíjszakadék megszüntetése és 
megelőzése érdekében” című, 2017. 
június 14-i állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Véleménytervezet
1 o bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a nők magán- és 
közszférán belüli gazdasági 
szerepvállalásának az EU-beli növeléséről 
szóló 2017. október 3-i állásfoglalására,

Or. en
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Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Véleménytervezet
1 p bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a munkahelyteremtés és 
a növekedés fellendítését szolgáló, 
egyenlőtlenségek elleni küzdelemről szóló, 
2017. november 16-i állásfoglalására,
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Módosítás 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 r bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a nemek közötti 
bérszakadékról szóló, 2020. január 30-i 
állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Véleménytervezet
1 s bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel „Az egyenlőség Uniója: 
a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégia (2020–2025)” című, 
2020. március 5-i bizottsági közleményre,

Or. en
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Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff
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Véleménytervezet
1 t bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– tekintettel a Covid19-világjárvány 
és annak következményei elleni 
küzdelemre irányuló összehangolt uniós 
fellépésről szóló, 2020. április 17-i 
állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 20
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos jelenlegi 
szakpolitikák az eddigiekben nem tudták 
kezelni a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetést, nemcsak a mélyen 
gyökerező nemi sztereotípiák 
társadalmunkon belüli továbbélése miatt, 
hanem a társadalmi és gazdasági jogok 
veszélyeztetése miatt sem, márpedig ez 
aránytalanul sújtja a nőket, különösen 
azokat, akik több fajta 
megkülönböztetésnek vannak kitéve, 
illetve akiket nagyobb valószínűséggel 
fenyeget a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés, mint a férfiakat;

Or. en

Módosítás 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová,Samira Rafaela
Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a nemek közötti egyenlőség 
az Európai Unió egyik közös és alapvető, 
az EUSZ 2. cikkében és 3. cikkének 
(3) bekezdésében, az EUMSZ 8. cikkében, 
valamint az Alapjogi Charta 23. cikkében 
rögzített elve; mivel az EK-Szerződés 
157. cikke kifejezetten úgy rendelkezik, 
hogy a tagállamoknak biztosítania kell 
annak az elvnek az alkalmazását, hogy a 
férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazást 
kapjanak;

Or. en

Módosítás 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a nők és férfiak közötti 
egyenlőség az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében és 3. cikkének 
(3) bekezdésében, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 8. cikkében, 
valamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 23. cikkében foglalt egyik 
közös és alapvető elv; mivel az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
157. cikke kifejezetten úgy rendelkezik, 
hogy a tagállamoknak biztosítania kell 
annak az elvnek az alkalmazását, hogy a 
férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért egyenlő díjazást 
kapjanak;

Or. en
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Módosítás23
Anne Sander

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a nemek közötti egyenlőség 
elve az EU alapvető értéke, amelyet az 
Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke 
és 3. cikkének (3) bekezdése is rögzít; 
mivel az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 8. és 19. cikke, 
valamint az Alapjogi Charta 23. cikke 
egyértelműen kimondja, hogy az EU 
elkötelezett a nemek közötti egyenlőség 
valamennyi politikájában és 
tevékenységében való érvényesítése 
mellett;

Or. fr

Módosítás 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a nők és férfiak 
önmegvalósításának alapvető előfeltétele 
a gazdasági függetlenség, a pénzügyi 
forrásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása pedig döntő fontosságú a 
nemek közötti egyenlőség 
megvalósulásához vezető út 
szempontjából;

Or. en
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Módosítás 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
A f preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Af. mivel a nők Unió-szerte 
aránytalanul alacsonyabb díjazásban 
részesülnek, mint a férfiak; mivel az 
Európai Bizottság legfrissebb adatai 
szerint a nemek közötti órabérkülönbség 
az Unióban 15,7%-os, jóllehet e 
tekintetben számottevő eltérések 
tapasztalhatók az egyes tagállamok között; 
mivel a foglalkoztatási rátákat és az 
általános munkaerőpiaci részvételt is 
tekintetbe véve a nemek közötti 
bérszakadék 30,1%-ra emelkedik; mivel az 
EU-ban a férfiaknak csupán 8%-a 
dolgozik részmunkaidőben, az Unióban 
élő nőknek viszont közel egyharmada 
(31%) dolgozik így, ami sokféle okra 
vezethető vissza, például sztereotípiákra, 
strukturális okokra és társadalmi 
elvárásokra;

Or. en

Módosítás 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Véleménytervezet
A g preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ag. mivel a Bizottság legfrissebb 
adatai szerint a nemek közötti 
órabérkülönbség az Unióban 16%-os, 
jóllehet e tekintetben számottevő eltérések 
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tapasztalhatók az egyes tagállamok között; 
mivel az EU-ban a nők csak 67%-a áll 
munkaviszonyban, szemben a férfiak 
78%-ával; mivel a nemek közötti 
nyugdíjszakadék 37%-ot tesz ki, a nők 
nyugdíjai pedig átlagosan 30,1%-kal 
alacsonyabbak, mint a férfiakéi;

Or. en

Módosítás 27
Anne Sander

Véleménytervezet
A h preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ah. mivel a nők alulreprezentáltak a 
jól fizetett ágazatokban és a döntéshozói 
pozíciókban, és az uniós munkaerőpiaci 
adatokban továbbra is megfigyelhetők a 
nemek közötti különbségek, például a 
nemek közötti foglalkoztatási szakadék 
(11,5%), bérszakadék (16%) és 
nyugdíjszakadék (35,7%), amelyek 
következtében a nők kiszolgáltatott vagy 
bizonytalan helyzetbe kerülhetnek; mivel 
ambiciózus erőfeszítésekre van szükség a 
nemek közötti foglalkoztatási szakadék, 
bérszakadék és nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében;

Or. fr

Módosítás 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Véleménytervezet
A i preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ai. mivel a bérszakadék 
következményei közé tartozik a 
nyugdíjjövedelmek terén a nemek között 
fennálló 37%-os – az elkövetkező 
évtizedekben tartósan megmaradó – 
különbség, valamint a nők és férfiak 
egyenlőtlen mértékű gazdasági 
függetlensége, amelynek megfelelően az 
EU-ban a nők közül minden ötödik, míg a 
férfiak esetében minden tizedik 
munkavállaló tartozik a legalacsonyabb 
bércsoportba;

Or. en

Módosítás 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Véleménytervezet
A j preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aj. mivel ha a nők nem részesülnek 
egyenlő díjazásban, az korlátozza a 
gazdasági függetlenség elérésére való 
képességüket, ennélfogva pedig azt is, 
hogy életükről függetlenebb módon 
dönthessenek; mivel az Institute for 
Women’s Policy Research (Nőpolitikai 
Kutatóintézet) szerint a dolgozó nők 
szegénységének aránya 8,0%-ról 3,8%-ra 
csökkenhetne, ha a nők ugyanakkora bért 
kapnának, mint a férfiak; mivel a ma 
szegénységben élő 5,6 millió gyermek 
közül 2,5 millió tudna kitörni ebből a 
helyzetből a nemek közötti bérszakadék 
megszűnése esetén;

Or. en
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Módosítás 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Véleménytervezet
A k preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ak. mivel a bérek átláthatósága döntő 
szerepet játszhat a nemek közötti 
bérszakadék kezelésével és az 
egyenlőtlenségek leküzdésével kapcsolatos 
jelentős előrelépés biztosításában, és 
elősegítheti a nők munkája szisztematikus 
alulértékelésének, nem megfelelő 
megbecsülésének és elégtelen 
javadalmazásának – a nemek között 
tartósan fennálló bérezési 
egyenlőtlenségek lényegi összetevőinek – 
feltárását; mivel a bérek átláthatósága 
ezen felül támogathatja a tisztességtelen 
bérkülönbségek csökkentését és általában 
az alacsony bérezés kezelését célzó 
kollektív tárgyalási stratégiákat;

Or. en

Módosítás 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Véleménytervezet
A l preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Al. mivel a 15–24 éves munkavállalók 
körében a havi bruttó keresetekben 
mutatkozó nemek közötti különbség (7%) 
több mint ötször alacsonyabb, mint a 
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65 éves vagy annál idősebb alkalmazottak 
körében (a nemek közötti különbség 
38%), és anyaság esetén ma egyértelműen 
csökken a jövedelem; mivel elsősorban 
azokban a családokban koncentrálódik a 
szegénység, ahol egyedül a nők 
rendelkeznek munkából származó 
jövedelemmel, 2017-ben pedig a 
szegénység kockázatának kitett 
egyedülálló anyák aránya az Unióban 
35% volt, szemben az egyedülálló apák 
28%-os rátájával;
__________________
1a Az EIGE számítása, EU-SILC.

Or. en

Módosítás 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
A m preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Am. mivel a nők gazdasági 
szerepvállalása kulcsfontosságú a nemek 
közötti egyenlőség megvalósítása, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
elleni küzdelem, valamint az európai 
gazdaság javítása szempontjából; mivel a 
nemek közötti foglalkoztatási különbség 
miatti gazdasági veszteség évente 
körülbelül 370 milliárd eurót tesz ki1a;

Or. en

Módosítás 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis
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Véleménytervezet
A n preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

An. mivel az interszekcionális 
megközelítés létfontosságú – az 
identitások együttesével rendelkező nők 
esetében a nemek közötti bérszakadékot 
még inkább súlyosbító – halmozott 
megkülönböztetésnek, valamint a nemi 
tényező más társadalmi tényezőkkel való 
összekapcsolódásának a megértéséhez; 
mivel a fogyatékossággal élő nők között a 
munkaképes korúak több mint fele 
gazdaságilag inaktív; mivel a súlyos 
anyagi nélkülözésben élők aránya 
valamennyi tagállamban magasabb a 
fogyatékossággal élő nők körében, mint a 
nem fogyatékossággal élő nők körében;

Or. en

Módosítás 34
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A o preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ao. mivel néhány tagállamban látható 
visszaesés tapasztalható többek között a 
nők gazdasági képességeinek a növelése 
terén, és fennáll annak a veszélye, hogy a 
nemek közötti egyenlőség még inkább 
visszaszorul a tagállami programokban;

Or. en

Módosítás 35
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A p preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ap. mivel a Covid19 okozta válság 
aránytalanul nagy mértékben érinti a 
társadalmi-gazdasági szférában dolgozó 
nőket, ugyanis kevesebb a bérük, a 
megtakarításuk és a nyugdíjuk, körükben 
nagyobb arányban fordulnak elő a nem 
szokásos és bizonytalan munkavégzési 
formák, valamint a szegénység, hiányzik 
az egyenlő hozzáférés a szociális 
védelemhez, a válság következtében 
elbocsátással vagy munkaidő-
csökkentéssel szembesülnek, és a 
fizetetlen háztartási és gondozási munkák 
diszkriminatív megosztása eredményeként 
fokozott és konkrét terhekkel kell 
szembenézniük a bezártság idején;

Or. en

Módosítás 36
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A q preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aq. mivel a társadalom védelmét 
szolgáló gondozást és támogatást a 
Covid19 okozta jelenlegi válságban a nők 
látják el, akik egyúttal jobban ki vannak 
téve a fertőzés kockázatának, mivel több 
nő dolgozik létfontosságú és a fertőzésnek 
jobban kitett szakmákban, például 
ápolóként és más egészségügyi 
szakemberként, gyógyszertári 
dolgozóként, szupermarket-pénztárosként, 
idősgondozóként és takarítóként1a;
__________________
1a Az Eurostat szerint az összes 
egészségügyi dolgozó 78%-a nő, ideértve 
4,1 millió alacsony fizetésű és a 
fertőzésnek erősen kitett személyi 
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gondozót: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2.

Or. en

Módosítás 37
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
A r preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ar. mivel a 2020–2025 közötti 
időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi 
stratégia és a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő politikák 
uniós szintű megerősítése elengedhetetlen 
annak biztosításához, hogy a Covid19 
okozta válság hatása ne fokozza a nemek 
közötti egyenlőtlenséget, és hogy a 
reagálás hozzájáruljon a nőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés 
csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Véleménytervezet
A s preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

As. mivel – különösen a hagyományos 
sztereotípiák miatt – a nők munkahelyi 
életét különösen veszélyeztetik a 
tagállamok által a Covid19 okozta 
válságra válaszul elfogadott egészségügyi 
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intézkedések;

Or. en

Módosítás 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Véleménytervezet
A t preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

At. mivel a Covid19 okozta válság még 
mélyebb egyenlőtlenségeket és 
megkülönböztetést eredményez a férfiak 
és nők között a munkaerőpiacon; mivel az 
olyan frontvonalon dolgozó 
munkavállalók, mint az ápolók, valamint 
a többek között az élelmiszer-
kiskereskedelem és az élelmiszer-
házhozszállítás, az oktatás, a 
mezőgazdaság, a közlekedés, a sürgősségi 
szolgálatok tagjai, a civil társadalom, az 
önkéntesek, a takarítás és a 
hulladékgyűjtés – főként női 
alkalmazottakkal jellemzett – területén 
dolgozó létfontosságú munkavállalók 
méltánytalanul alulfizettek és 
alulértékeltek; mivel nem indokolt az EU-
Szerződésben az egyenlő munkáért járó 
egyenlő díjazásra vonatkozóan foglalt elv 
végrehajtásának sürgősségét a válság 
idején megkérdőjelezni;

Or. en

Módosítás 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon
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Véleménytervezet
A u preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Au. mivel a Covid19-világjárvány miatt 
milliók dolgoznak távmunkában, stresszes 
körülmények között, túlórában, illetve 
saját egészségüket veszélyeztetve, és a nők 
különösen kiszolgáltatott helyzetben 
vannak, mivel hagyományosan több 
gondozási és otthoni feladatuk van;

Or. en

Módosítás 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Véleménytervezet
A v preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Av. mivel a szegénység kockázata az 
életkor előrehaladtával meredeken nő, 
ami rávilágít a béregyenlőtlenségek 
összeadódó hatására; mivel a legalább 
75 éves személyek körében a szegénység 
jellemzően inkább a nőket érinti, 
elsősorban a nemekhez kötődő, nem 
fizetett gondozási feladatok, valamint a 
nők karrierje során jellemző rövidebb 
munkaidő és/vagy alacsonyabb jövedelem, 
valamint az alacsonyabb nyugdíjak miatt;

Or. en

Módosítás 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė
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Véleménytervezet
A w preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aw. mivel világszerte a nők közel 35%-
át éri pszichológiai vagy szexuális zaklatás 
a munkahelyén, vagy pedig személyes és 
szakmai céljaik szempontjából súlyos 
következményekkel járó zaklatás, 
márpedig ez pedig gyengíti a nők 
önbecsülését és a méltányosabb díjazással 
kapcsolatos tárgyalási pozícióját; mivel a 
tisztességes javadalmazás és a gazdasági 
függetlenség elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy a nők ki tudjanak lépni a 
visszaélésszerű, erőszakos kapcsolatokból;

Or. en

Módosítás 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
A x preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ax. mivel az EU-ban 15 éves korát 
követően minden harmadik nő esett 
pszichológiai és/vagy szexuális erőszak 
áldozatául;

Or. en

Módosítás 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
A y preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ay. mivel a nők a munkaerő-piaci 
részvétele továbbra is növekszik; mivel a 
nők gyakrabban dolgoznak olyan 
munkakörökben, amelyekhez képest 
túlképzettek;

Or.en

Módosítás 45
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. emlékeztet arra, hogy a nemen 
alapuló megkülönböztetés továbbra is 
széles körben elterjedt és általános 
jelenség, és nemcsak az egyént, hanem a 
társadalom egészét is károsítja; felhívja 
ezért a Bizottságot, hogy a stratégián 
túlmenően is fokozza fellépését, tűzzön ki 
szigorú célokat, terjesszen elő naprakész 
vagy aktualizált jogszabályokat, és 
biztosítson elegendő finanszírozást a 
nemen alapuló megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez;

Or.en

Módosítás 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. tudomásul veszi az uniós 
beavatkozásnak a nemi esélyegyenlőségi 
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stratégia bizottsági ütemtervében 
ismertetett alapját; hangsúlyozza a nemi 
esélyegyenlőségi stratégia fontosságát, 
amely támogatja, koordinálja és kiegészíti 
a tagállamok esélyegyenlőségi 
intézkedéseit;

Or.en

Módosítás 47
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1b. emlékeztet arra, hogy a munka 
világa továbbra is egyenlőtlen a 
jövedelem, a karrierkilátások, az 
elnőiesedett ágazatok, a szociális 
védelemhez, az oktatáshoz és a képzéshez 
való hozzáférés tekintetében; emlékeztet 
arra, hogy a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása érdekében ezekkel a 
szempontokkal mind foglalkozni kell;

Or.en

Módosítás 48
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. emlékeztet arra, hogy küzdeni kell 
a többszörös megkülönböztetéssel 
szemben, különösen a kiszolgáltatott 
csoportok, például a fogyatékossággal élő 
nők, a fekete nők és a színes bőrű nők, a 
migráns és etnikai kisebbséghez tartozó 



AM\1205885HU.docx 27/132 PE650.655v02-00

HU

nők, az idősebb nők és az LMBTIQ+-
személyek esetében;

Or. en

Módosítás 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
-1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1e. üdvözli a 2020–2025 közötti 
időszakra szóló új uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiát, különös 
tekintettel a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének és az interszekcionalitás 
horizontális elveinek szerepeltetésére; 
hangsúlyozza, hogy a stratégia 
célkitűzései és fellépései minden nőnek – 
ideértve a kisebbségi csoportokba 
tartozókat is, mint például a 
fogyatékossággal élő nőket, a 
bevándorlókat, a színes bőrű nőket és az 
etnikai kisebbséghez tartozó nőket, az 
idősebb nőket, az egyedülálló anyákat és 
az LMBTIQ-személyeket – a javára kell, 
hogy szolgáljanak;

Or. en

Módosítás 50
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
-1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1e. üdvözli az egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért járó egyenlő díjazás 
jelenlegi keretének a Bizottság által 
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elvégzett értékelését, a nemek közötti 
egyenlőség javításáról szóló konzultációs 
folyamat megindítását a munka 
világában, a közelgő nyugdíjmegfelelőségi 
jelentést, valamint a foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerekben a pályafutás 
gondozási feladatok miatti szünetelése 
tekintetében nyújtott nyugdíjjóváírások 
lehetőségének megfontolását;

Or. en

Módosítás 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
-1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1f. aggodalmát fejezi ki a korlátozott 
társadalmi mobilitás miatt, amely 
akadályozza a nők munkavégzési 
mobilitását; hangsúlyozza, hogy javítani 
kell a munkaerő mobilitásának 
lehetőségeit az Unión belül;

Or. en

Módosítás 52
Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra 
kiterjedő, a nemi dimenziót is magában 
foglaló kötelező meghatározásával;

törölve
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Or. fr

Módosítás 53
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra 
kiterjedő, a nemi dimenziót is magában 
foglaló kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
nyújtson be javaslatokat a férfiak és nők 
közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő 
megvalósításáról szóló 2006/54/EK 
irányelv (átdolgozott szöveg) megfelelőbb 
végrehajtására és felülvizsgálatára; 
határozottan ajánlja a tagállamoknak, 
hogy hajtsák végre a férfiak és nők 
egyenlő díjazása elvének az átláthatóság 
révén történő megerősítéséről szóló, 
2014. évi bizottsági ajánlást 
(2014/124/EU);”

Or. en

Módosítás 54
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra 
kiterjedő, a nemi dimenziót is magában 
foglaló kötelező meghatározásával;

1. hangsúlyozza a 2006/54/EK 
irányelv jelentőségét, többek között az 
egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás 
meghatározását;

Or. en
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Módosítás 55
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra 
kiterjedő, a nemi dimenziót is magában 
foglaló kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
garantálja a 2006/54/EK irányelvnek való 
megfelelést a nők és a férfiak közötti teljes 
körű munkahelyi egyenlőség biztosítása 
érdekében; elutasítja olyan új 
fogalommeghatározások vagy fogalmak 
szerepeltetését, amelyek a fent említett 
irányelvet és annak mögöttes alapjogait 
támogató jogi keret alapos felülvizsgálatát 
eredményeznék;

Or. es

Módosítás 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra 
kiterjedő, a nemi dimenziót is magában 
foglaló kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy az 
egyenlő díjazásról szóló uniós 
jogszabályok érvényesülését és 
végrehajtását illetően nemrég elvégzett 
vizsgálat alapján nyújtsa be a 2006/54/EK 
irányelv időszerű módosítását, a hatályos 
jogszabályoknak a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatával összhangban történő 
aktualizálása és fejlesztése céljából;

Or. en

Módosítás 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy a 
szociális partnerekkel szorosan 
együttműködve módosítsa a 2006/54/EK 
irányelvet az „egyenlő értékű munka” 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
elvének megerősítése céljából;

Or. en

Módosítás 58
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
meghatározásával;

Or. en

Módosítás 59
Elena Lizzi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
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kötelező meghatározásával; meghatározásával, valamint az egyenlő 
díjazás elvének végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéssel (az irányelv 4. cikkelye);

Or. it

Módosítás 60
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával; felhívja a 
Bizottságot, hogy a következő évben 
nyújtsa be a 2006/54/EK irányelv 
módosítását; ennek a módosításnak 
tartalmaznia kell az „egyenlő értékű 
munka” fogalmának valamennyi 
foglalkozási ágazatra kiterjedő, a nemi 
dimenziót is magában foglaló kötelező 
meghatározását, utalnia kell a 
megkülönböztetés többszörös formájára, 
kiegészítő intézkedésekről kell 
rendelkeznie az irányelv 
végrehajthatóságának hatékonyabb 
szankciók kivetése révén történő 
biztosítása céljából, valamint tartalmaznia 
kell a szexuális irányultságon és a nemi 
identitáson vagy a nemváltáson alapuló 
bármilyen megkülönböztetés tilalmát; meg 
kell szüntetnie a foglalkoztatási 
társadalombiztosítási rendszerek tárgyi 
hatályára vonatkozó elavult 
korlátozásokat; fel kell hívnia a 
tagállamokat arra, hogy tegyenek eleget 
az általuk ratifikált nemzetközi és emberi 
jogi jogi eszközöknek, például az ENSZ-
szerződéseknek és az ILO-
egyezményeknek; meg kell erősítenie és 



AM\1205885HU.docx 33/132 PE650.655v02-00

HU

aktualizálnia kell az eljárási jogokat;

Or. en

Módosítás 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával;

1. felhívja a Bizottságot, hogy 
egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az 
„egyenlő értékű munka” fogalmának 
valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, 
a nemi dimenziót is magában foglaló 
kötelező meghatározásával; és kötelezze a 
vállalkozásokat arra, hogy dolgozzanak ki 
kezdeményezéseket vagy terveket a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozóan, 
ideértve a szegregáció megszüntetését 
célzó intézkedéseket, a fizetési rendszerek 
fejlesztését és a nők karrierjét támogató 
fellépéseket;

Or. en

Módosítás 62
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. sürgeti a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az „egyenértékű” munka 
fogalmának a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatán alapuló lehetséges 
meghatározását, amely utal a 
részmunkaidős munkára, valamint a 
hivatalos szakmai képesítések és a 
ténylegesen elvégzett feladatok közötti 
egyensúlyra is, és amely a bizonyítás 
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terhét a munkáltatóra vagy arra a félre 
rója, amely szerint a szakmai tapasztalat 
releváns tényező a munka elvégzésében;

Or. en

Módosítás 63
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy az Alapjogi 
Charta 21. cikke tartalmazza a többek 
között nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának elvét;

Or. es

Módosítás 64
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet a nemek közötti 
bérszakadékról szóló, 2020. január 30-i 
európai parlamenti állásfoglalásra, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a nemek közötti bérszakadék 
kiküszöbölésére irányuló új uniós 
cselekvési tervre, egyértelmű célokat és 
interszekcionális perspektívát 
meghatározva a tagállamok számára, 
vegye figyelembe a nyugdíjszakadékhoz 
vezető tényezőket, és értékelje a szóban 
forgó különbség csökkentését célzó 
konkrét intézkedések szükségességét, azon 
túlmenően is, hogy adott esetben 
nyugdíjjogosultságot biztosítanak a nők és 
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a férfiak számára egyaránt;

Or. en

Módosítás 65
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli, hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség valamennyi uniós 
szakpolitikában, a szokásos feltételekkel 
történő általános érvényesítése inkább 
hátrány, mint előny, mivel kifejezetten 
szexista nyelve ellentétes a társadalmi 
béke szellemével, amelyen az európai 
uniós szerződések alapulnak, és megsérti 
többek között a nemek közötti egyenlőség 
alapvető elvét, megerősítve ezzel a nők 
férfiakhoz viszonyított helyzetét;

Or. es

Módosítás 66
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. elismeri a társadalmilag felelős 
közbeszerzés hatását a munkahelyi nemi 
esélyegyenlőség támogatására, a nők 
fokozott munkaerő-piaci részvételére, 
valamint a munka és a magánélet 
összeegyeztetésére; felhívja a Bizottságot, 
hogy ellenőrizze a nők és a férfiak egyenlő 
díjazásának tiszteletben tartását 
valamennyi uniós közbeszerzési szerződés 
részeként, és alkalmazza a nemi 
esélyegyenlőség szempontjából érzékeny 
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közbeszerzést új stratégiai közbeszerzési 
megközelítésként, fogadjon el 
iránymutatásokat, és biztosítson technikai 
támogatást a tagállamok és az állami 
hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 67
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. úgy véli, hogy szigorúan 
ideológiai, nem pedig jogi természetű 
előfeltevésekből kiindulva a férfiak és a 
nők között a különféle cselekvési 
területeken érvényesülő egyenlő 
bánásmód elve valóban és ténylegesen 
megérthető; ezért felszólítja a Bizottságot, 
hogy nyújtson be szigorúbb és indokoltabb 
javaslatokat;

Or. es

Módosítás 68
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. üdvözli a Bizottság 
kötelezettségvállalását, miszerint 
határozott lépéseket tesz a nemek közötti 
bérszakadék – és az ebből fakadó 
nyugdíjszakadék – kezelése érdekében, és 
síkra száll a férfiak és a nők egyenlő 
munkájáért járó egyenlő díjazás elve 
mellett; üdvözli az új európai nemi 
esélyegyenlőségi stratégia közelmúltbeli 
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kidolgozását a nemek közötti bérszakadék 
megszüntetése érdekében, ideértve a 
kötelező fizetési átláthatóságot szolgáló 
intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy adjon átfogó tájékoztatást a bérek 
átláthatóságáról a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából, 
valamint nyújtson be a bérszakadék 
kezelésére vonatkozó javaslatokat;

Or. pl

Módosítás 70
Anne Sander

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
elköteleződését, hogy az egyes tagállamok 
intézményi sajátosságait figyelembe véve 
intézkedéseket terjesszen elő a férfiak és 
nők béreinek átláthatósága érdekében;

Or. fr

Módosítás 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy kötelező 
érvényű intézkedéseket terjeszt elő a bérek 
átláthatóságára vonatkozóan annak 
érdekében, hogy a munkavállalók 
rendelkezzenek a bérszintekkel 
kapcsolatosan szükséges információkkal, 
hogy megállapíthatók legyenek az 
eltérések és a megkülönböztetés, és 
szükség esetén intézkedni lehessen; 
hangsúlyozza, hogy a javaslatot az 
ígéreteknek megfelelően 2020-ig kell 
benyújtani; úgy véli, hogy a szóban forgó 
intézkedéseknek a férfiak és nők egyenlő 
díjazása elvének az átláthatóság révén 
történő megerősítéséről szóló, 2014. évi 
ajánlásra kell alapulnia1b; hangsúlyozza a 
szociális partnerek fontos szerepét a 
nemek között a foglalkoztatás, a bérek és 
a nyugdíjak tekintetében fennálló 
különbségek javítása érdekében tett 
erőfeszítésekben, különös tekintettel a 
bérek átláthatóságáról szóló közelgő 
javaslatra;

Or. en

Módosítás 72
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. megjegyzi, hogy korábban már 
felhívta a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb terjesszen elő nem kötelező 
eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;
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Or. en

Módosítás 73
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb terjesszen elő nem 
kötelező eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

Or. en

Módosítás 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb terjesszen elő bizonyítékokra 
alapuló nyomon követési eszközt a bérek 
átláthatóságának biztosítására a nemek 
közötti bérkülönbségek megszüntetése 
céljából;

Or. en

Módosítás 75
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogszabályt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

Or. en

Módosítás 76
Loukas Fourlas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy 6 hónapon belül terjesszen elő jogi 
eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

Or. en

Módosítás 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb és még az év 
végéig  terjesszen elő irányelvet a bérek 
átláthatóságának biztosítására a nemek 
közötti bérkülönbségek megszüntetése 
céljából, mivel ezt az első 100 napra 
ígérték; felhívja továbbá a Bizottságot, 
hogy ne kérdőjelezze meg ennek 
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sürgősségét a jelenlegi válsághelyzetben, 
hiszen a válság egyre súlyosabb nemi 
esélyegyenlőtlenséget és 
megkülönböztetést eredményez a 
munkaerőpiacon;

Or. en

Módosítás 78
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a hatékonyság érdekében a civil 
társadalmi szervezetekkel és a 
magánszektorral folytatott konzultációt 
követően terjesszen elő jogi eszközt a 
bérek átláthatóságának biztosítására a 
nemek közötti bérkülönbségek 
megszüntetése céljából;

Or. en

Módosítás 79
Loukas Fourlas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb – megfelelő 
ellenőrzési mechanizmusokkal kísérve – 
terjesszen elő jogi eszközt a bérek 
átláthatóságának biztosítására a nemek 
közötti bérkülönbségek megszüntetése 
céljából;

Or. en
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Módosítás 80
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő 
jogi eszközt a bérek átláthatóságának 
biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából1b; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nincs 
konkrét határidő egy ilyen eszközre 
vonatkozó javaslat benyújtására, és 
kiemeli, hogy a jelenlegi válság még 
sürgetőbbé teszi a Bizottság számára, 
hogy legkésőbb 2020 végéig tegyen eleget 
a javaslat benyújtására vonatkozó 
kötelezettségvállalásának; úgy véli, hogy 
nem a nőknek kellene a Covid19 okozta 
válság árát megfizetnie;
__________________
1b Az Európai Parlament 2020. 
január 30-i állásfoglalása a nemek közötti 
bérszakadékról.

Or. en

Módosítás 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza továbbá, hogy a 
felelősség nagymértékben magukat a 
munkáltatókat terheli, és felhívja az 
Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vezessenek be olyan intézkedéseket, 
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amelyek az összes munkáltatót – mind a 
köz-, mind a magánszektorban – a bérek 
teljes körű átláthatóságával kapcsolatos 
stratégiák és gyakorlatok elfogadására, 
például a bérek ellenőrzésére, éves nemi 
esélyegyenlőségi cselekvési tervek 
elkészítésére és nyomon követésére, a 
munka értékelésére vonatkozó, a nemek 
szempontjából semleges kritériumok 
elfogadására, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony 
hozzáférés biztosítására, az egyenlő 
díjazáshoz való jogot megsértő 
munkáltatók esetében pedig büntetések és 
szankciók előírására kötelezik;

Or. en

Módosítás 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza és határozottan 
támogatja a férfiak és a nők közötti 
egyenlő díjazás elvének megerősítésére 
irányuló célkitűzést; hangsúlyozza, hogy a 
bérek átláthatósága elengedhetetlen a 
tisztességtelen bérkülönbségek és a 
megkülönböztetés elleni küzdelemben; 
felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
kötelező érvényű uniós jogszabályról a a 
bérek átláthatóságának vonatkozásában a 
nemek közötti bérkülönbségek 
megszüntetése céljából, teljes mértékben 
tiszteletben tartva a nemzeti szociális 
partnerek autonómiáját és a szociális 
partnerek szerződéses szabadságát, 
különösen azokban a tagállamokban, ahol 
a díjazás a szociális partnerek felelőssége 
is;

Or. en
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Módosítás 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy ahhoz, hogy a bérek 
átláthatóságáról szóló jövőbeli irányelv 
valódi változást valósítson meg, az 
irányelvnek fel kell hatalmaznia a 
munkavállalókat és szakszervezeteiket 
arra is, hogy kollektív tárgyalásokat 
folytassanak a pozitív fellépés és az 
előrelépés érdekében, a kollektív 
tárgyalások támogatása pedig 
elengedhetetlen ahhoz, hogy az 
betölthesse lényegi szerepét az egyenlő 
fizetés elvének hatékony végrehajtása 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kollektív tárgyalások 
szerepét, és minden szinten (nemzeti, 
ágazati, helyi és vállalati szinten) erősítse 
meg a kollektív szerződésekről szóló 
tárgyalásokhoz és azok megkötéséhez való 
jogot a bérek átláthatóságáról szóló 
jövőbeli jogszabályban;

Or. en

Módosítás 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felhívja a tagállamokat, hogy 
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erősítsék meg a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetésére irányuló 
törekvéseiket az egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért járó egyenlő díjazás 
elvének szigorú érvényesítésével, és nem 
csupán jogszabályokon és a bérek terén 
fennálló megkülönböztetés leküzdését 
célzó intézkedéseken keresztül, hanem a 
kollektív tárgyalások visszaállítása, 
előmozdítása és védelme, valamint a 
bevált gyakorlatok cseréje révén is; 
továbbá olyan intézkedésekre szólít fel, 
amelyekkel kezelhető a foglalkoztatás 
terén mutatkozó vertikális és horizontális 
szegregáció, valamint a munkaerő-
felvétellel és előléptetéssel kapcsolatos 
döntéshozatalnál alkalmazott 
diszkriminatív gyakorlatok; intézkedéseket 
szorgalmaz a szociális védelem fokozására 
az anyaság, a munkanélküliség, a 
betegség (ideértve a kizárólag nőket érintő 
betegségeket is), a munkahelyi balesetek 
és a foglalkozási megbetegedések 
területén;

Or. en

Módosítás 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a női 
szakemberek továbbra is 
alulreprezentáltak a vezetői pozíciókban, 
még az EU legnagyobb vállalatai körében 
is, ahol a vezérigazgatóknak csak 8%-a 
nő; ezért azt javasolja, hogy a Bizottság az 
egyenlőségre vonatkozó európai stratégia 
keretében mozdítsa elő a vállalati 
igazgatóságokon belül a nemek közötti 
egyensúlyról szóló, 2012-ben benyújtott 
javaslat elfogadását;
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Or. en

Módosítás 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. tudomásul veszi a minimálbérek 
európai keretrendszeréről folytatott 
bizottsági konzultációt; felkéri a 
Bizottságot a szubszidiaritás 
szerződésekben foglalt elvének tiszteletben 
tartására a munkaerőpiaci és 
szociálpolitikákkal kapcsolatos 
javaslattétel során;

Or. en

Módosítás 87
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
foglalkoztatáspolitikák vonatkozásában 
fordítson különös figyelmet a 
szubszidiaritás elvére;

Or. en

Módosítás 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a nemek 
szerint bontott összehasonlítható 
statisztikák értékes eszközként szolgálnak 
a nemek közötti bérszakadék kezelésében, 
mivel fokozzák a láthatóságot, és 
segítenek figyelemmel kísérni a nemek 
közötti egyenlőség terén elért 
eredményeket vagy visszaesést; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
javítsák és fejlesszék tovább a 
statisztikákat, a kutatást és az elemzést;

Or. en

Módosítás 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fogadjanak el 
intézkedéseket az üvegplafon jelensége 
elleni küzdelem céljából, ideértve a 
hosszabb szülői szabadságot, a magas 
színvonalú, megfizethető 
gyermekgondozáshoz való hozzáférést, 
valamint a munkaerőpiacon az 
előléptetésekhez kapcsolódó közvetlen és 
közvetett hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöbölését;

Or. en

Módosítás 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
dominánsan nők által végzett munkák 
alulértékelésével és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságával; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 91
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a  munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység valamennyi formájával 
szemben, anélkül, hogy a nők áldozatává 
válását elősegítő, szigorúan ideológiai 
előfeltevésekre támaszkodnának; kéri, 
hogy valamennyi ágazatban biztosítsanak 
megfelelő munkakörülményeket;
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foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. es

Módosítás 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával, konkrétan az időskori 
elmagányosodással és az idős nők 
szegénységével szemben, különösen 
azáltal, hogy a nemek közötti 
nyugdíjszakadék és a várható 
élettartamban mutatkozó különbség 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát;

Or. pl

Módosítás 93
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy határozottan vegyék 
fel a harcot a szegénység valamennyi 
formájával szemben, ideértve a különösen 
a nőket érintő időskori szegénységet is; 
sürgeti, hogy ténylegesen kezelni kell 
azokat a korlátokat, amelyekkel a nők 
munkaerőpiacon szembesülnek, hogy 
nyugdíjjárulékaik biztosíthassák időskori 
gazdasági függetlenségüket; felszólít a 
kollektív tárgyalási struktúrák 
megerősítésére, hogy javítani lehessen a 
munkakörülményeket, többek között az 
elnőiesedett ágazatokban és szakmákban; 
ismét hangsúlyozza, hogy a szegénység 
idősebb nők körében felmerülő 
kockázatának leküzdése érdekében a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell az 
idősebb nőkre vonatkozó megfelelő 
rendelkezésekről, ideértve az olyan 
intézkedéseket is, mint amilyenek a 
gondozási időszakokra nyújtott hitelek, a 
megfelelő minimális nyugdíjak, a túlélő 
hozzátartozói juttatások és a férfiak 
számára a szegénység feminizációjának 
megelőzése céljából biztosított jogosultság 
a családi szabadság igénybevételére; 
felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
mutatót a nemek közötti 
nyugdíjszakadékról, amely tükrözi a 
nemek közötti bérszakadékot, a munka 
időtartamát és intenzitását, és hogy a 
mutatót rendszeresen kövesse nyomon a 
stratégia keretében, a nők életében 
tapasztalható egyenlőtlenségek 
halmozódásának értékelésekor;

Or. en

Módosítás 94
Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység nemi vetületével szemben, 
különösen azáltal, hogy ösztönzik a bérek 
nemek közötti egyenlőségének 
megvalósítását, valamint javítják a 
munkakörülményeket az elnőisedett 
ágazatokban; rámutat, hogy fontos lenne 
megszüntetni a dominánsan nők által 
végzett munkák kulturális alulértékelését 
és a nők atipikus foglalkoztatási formákban 
való felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy támogatni kell a nemek 
szerepvállalását elősegítő és a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvnek megfelelő munkahelyeket;

Or. en

Módosítás 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a férfiak és 
a nők egyenlő munkaerő-piaci részvételét 
és lehetőségeit, és vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
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felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; emlékeztet 
arra, hogy a Bizottságnak haladéktalanul 
megfelelő intézkedéseket kell elfogadnia a 
munkaerőpiacon a nemek között 
mutatkozó különbségek és 
megkülönböztetés felszámolása 
érdekében; rámutat, hogy fontos lenne 
megszüntetni a dominánsan nők által 
végzett munkák kulturális alulértékelését 
és a nők atipikus foglalkoztatási formákban 
való felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 97
Kira Marie Peter-Hansen
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban, például az 
oktatásban, a szolgáltatásokban, a 
takarítási és a gondozási ágazatban; 
rámutat, hogy fontos lenne megszüntetni a 
dominánsan nők által végzett munkák 
kulturális alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza a 
nemi szempontból érzékeny munkaerő-
felvételi és -kiválasztási folyamatok 
szükségességét a magán- és az állami 
szektorban, különösen azokon a 
területeken, mint például a STEM, ahol a 
nők alulreprezentáltak; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében mindenki számára 
meg kell erősíteni a kollektív tárgyalási 
struktúrákat; felhívja a Bizottságot és a 
Tanácsot, hogy haladéktalanul fogadja el 
a nők igazgatósági tagságáról szóló, 
régóta várt irányelvet annak érdekében, 
hogy kezelni lehessen a legmagasabb 
szintű gazdasági döntéshozatalban a nők 
és férfiak közötti jelentős 
egyensúlyhiányt;

Or. en

Módosítás 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság rendelkezésre 
állásának és az ahhoz való hozzáférésnek 
a megállapításakor, valamint javítják a 
munkakörülményeket az elnőisedett 
ágazatokban; rámutat, hogy fontos lenne 
megszüntetni a dominánsan nők által 
végzett munkák kulturális alulértékelését, a 
szóban forgó sztereotípiákkal szembeni 
küzdelem szükségességét és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében elő kell mozdítani 
a szociális partnerek szerepét, valamint a 
kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 



AM\1205885HU.docx 55/132 PE650.655v02-00

HU

az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

az elnőisedett ágazatokban; hangsúlyozza, 
hogy jobban ki kell aknázni a 
fogyatékossággal élő nők potenciálját a 
gazdasági növekedéshez és a társadalmi 
fejlődéshez való hozzájárulásra, rámutat, 
hogy fontos lenne megszüntetni a 
dominánsan nők által végzett munkák 
kulturális alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. hu

Módosítás 100
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőiesedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőiesedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban és a viszonylag 
alacsony bérezésű ágazatokban, például a 
segítségnyújtás és az oktatás területén 
való felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy különös figyelmet kell fordítani a 
vidéki nők gazdasági jogaira, 
önrendelkezésére és gazdasági 
függetlenségére; hangsúlyozza, hogy a 
stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
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a kollektív tárgyalási struktúrákat, 
valamint a szakmai szövetségek, a 
kormány képviselői és a független 
szakértők közötti együttműködést;

Or. it

Módosítás 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza a nők 
által a családban a gyermekek, különösen 
pedig az időskorúak gondozójaként 
betöltött alapvető szerepet, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy ezt ismerjék el jogilag, 
nyugdíjjogosultságok révén is; 
hangsúlyozza, hogy a stabil és minőségi 
foglalkoztatás előmozdítása érdekében meg 
kell erősíteni a kollektív tárgyalási 
struktúrákat;

Or. en
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Módosítás 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat; 
hangsúlyozza, hogy a nők vállalkozói 
kezdeményezéseinek ösztönzését és 
támogatását szolgáló stratégiákra van 
szükség, mivel ezek biztosíthatják a nők 
számára azt az önbizalmat, amelyre saját 
vállalkozásuk indításához szükségük van;

Or. en

Módosítás 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
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hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; kiemeli a nemek 
közötti egyenlőtlenség értékelésének és 
kiigazításának szükségességét, különösen 
a döntéshozó pozíciókban; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 104
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket 
az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy 
fontos lenne megszüntetni a dominánsan 
nők által végzett munkák kulturális 
alulértékelését és a nők atipikus 
foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy 
a stabil és minőségi foglalkoztatás 
előmozdítása érdekében meg kell erősíteni 
a kollektív tárgyalási struktúrákat;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a 
szegénység feminizációjának valamennyi 
formájával szemben, különösen azáltal, 
hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése érdekében figyelembe 
veszik a nemi szempontokat a 
nyugdíjjogosultság megállapításakor, 
valamint javítják a munkakörülményeket, 
ideértve a béreket is, az elnőisedett 
ágazatokban; rámutat, hogy fontos lenne 
megszüntetni a dominánsan nők által 
végzett munkák kulturális alulértékelését 
és a nők atipikus foglalkoztatási formákban 
való felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, 
hogy a stabil és minőségi foglalkoztatás és 
többek között a bérek előmozdítása 
érdekében meg kell erősíteni a kollektív 
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tárgyalási struktúrákat;

Or. en

Módosítás 105
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. megjegyzi, hogy az egyre bővülő 
haknigazdaságnak megvannak a maga 
következményei a munkavállalókra nézve, 
körükben ugyanis kevesebb a 
szakszervezeti tag, munkájuk pedig 
bizonytalan lehet olyan tényezők miatt, 
mint például a változó munkaidő és 
jövedelem, a foglalkoztatási jogok hiánya, 
a társadalombiztosítás és a nyugdíjak 
kiszámíthatatlansága vagy a 
karrierfejlesztéshez és az átképzéshez való 
hozzáférés hiánya; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy a kiszámíthatatlanság és az 
ehhez kapcsolódó bizonytalanság, amelyet 
tovább súlyosbít a jelenlegi válság miatti 
bezártság, különösen kedvezőtlen hatást 
gyakorol a nőkre, akik továbbra is a 
gondozási terhek viselői a nemek szerint 
erősen tagozódó munkaerőpiacon, 
elsősorban pedig azokra, akik 
interszekcionális megkülönböztetéssel 
szembesülnek; felhívja a tagállamokat, 
hogy hajtsanak végre célzott szociális 
védelmi intézkedéseket a szabadúszó és a 
haknigazdaságban foglalkoztatott nők 
érdekében, kéri a Bizottságot, hogy 
szorosan kísérje figyelemmel az önálló 
vállalkozói tevékenységet folytató férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2010. július 7-i 2010/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtását;
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Or. en

Módosítás 106
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. emlékeztet az euróövezet 
foglalkoztatási és szociális politikájáról 
szóló, 2019. október 10-i európai 
parlamenti állásfoglalásra, valamint a 
Bizottságnak az „Ambiciózusabb Unió” 
című közleményében vállalt 
kötelezettségvállalására (a Bizottság 
2020. évi munkaprogramja), miszerint 
fejleszti a platform-munkavállalók 
munkafeltételeit, és összehangolt uniós 
kezdeményezést sürget annak biztosítása 
érdekében, hogy a platform-
munkavállalók hozzáférjenek a szociális 
védelemhez, továbbá garantálják minden 
szociális és munkajogukat, felszólítva a 
Bizottságot, hogy platformmunkáról szóló, 
az idei év harmadik félévére bejelentett 
csúcstalálkozó után készítsen jogalkotási 
javaslatot a platform-munkavállalókkal 
kapcsolatban annak biztosítására, hogy a 
nemek közötti egyenlőség érvényesüljön a 
rájuk vonatkozó jogi keretben; sürgeti a 
Bizottságot, hogy vezesse be a szóban 
forgó munkavállalóknak az uniós 
versenyszabályok alóli mentességét annak 
érdekében, hogy anélkül vehessenek részt 
a kollektív tárgyalásokon, hogy ez 
kartellezésnek minősülne;

Or. en

Módosítás 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalmát fejezi ki a 
munkaerőpiacon tapasztalható 
egyensúlyhiány miatt, a munkaerőpiacon 
ugyanis a nők általában, konkrétan pedig 
a fiatal nők kettős megkülönböztetés 
áldozatai, fiatalként és nőként; rámutat 
arra, hogy a fiatalok körében a 
munkanélküliség és a munkahelyi 
bizonytalanság szintje exponenciálisan 
magasabb, mint bármely más 
korcsoportban; emlékeztet arra, hogy a 
legalacsonyabb bérezésű, bizonytalan 
munkákat nagyrészt a nők végzik; 
emlékeztet arra, hogy a Covid19 súlyos 
gazdasági következményei miatt legjobban 
veszélyeztetett csoportok egyikét a fiatalok 
jelentik; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak a nemek közötti különbség 
kezelésekor figyelembe kell vennie a 
fiatalok és különösen a fiatal nők 
igényeit;

Or. en

Módosítás 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fordítsanak különös 
figyelmet a nemek közötti egyenlőség 
szempontjára a Covid19 okozta válság 
kezelésére irányuló intézkedések 
kidolgozása és végrehajtása során a nők 
válság idején és után történő védelme 
érdekében, különösen annak elkerülése 
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érdekében, hogy a nők kénytelenek 
legyenek felmondani munkaviszonyukat a 
háztartás és a család gondozása 
érdekében, segítsék a nőket a családi és a 
(táv-)munkával kapcsolatos 
kötelezettségek közötti egyensúly 
megteremtésében, támogassák 
munkahelyükön, védjék meg őket a 
családon belüli erőszakkal szemben, 
biztosítsák, hogy ne maradjanak hátra a 
talpraállás és a munkába való visszatérés 
során, és kerüljék el a nemek közötti 
egyenlőtlenségek megugrását;

Or. en

Módosítás 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre a nők 
foglalkoztatását és pénzügyi 
függetlenségét elősegítő politikákat, 
többek között a marginalizált 
csoportokhoz tartozó nők munkaerőpiaci 
integrációját elősegítő politikákat; felhívja 
a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemek 
közötti munkaerő-piaci szegmentálódás 
ellen az oktatásba és a képzésbe történő 
beruházások révén annak biztosítása 
érdekében, hogy a nők magas színvonalú 
foglalkoztatásban részesüljenek a 
jövőorientált ágazatokban, különös 
tekintettel a vállalkozás, az STEM és a 
digitális oktatás területére;

Or. en
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Módosítás 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az 
esélyegyenlőség és a nők nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele bővítheti a 
munkahelyek számát, a gazdasági jólétet 
és a versenyképességet Európában; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tűzzenek ki célokat a bizonytalan 
munkahelyek és az önkéntes 
részmunkaidős foglalkoztatás 
mérséklésére a nők munkaerő-piaci 
helyzetének javítása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a norma a teljes 
munkaidő kell, hogy legyen;

Or. en

Módosítás 111
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 
kell a nők ügyvezetésen és 
igazgatóságokon belüli 
alulreprezentáltságával, valamint ki kell 
használni a magas szintű készségekkel és 
szakértelemmel rendelkező nőkben rejlő 
értékeket, biztosítva az egyenlő feltételeket 
és lehetőségeket a készségeket és 
szakértelmet igénylő munkakörökbe való 
bejutáshoz;

Or. it
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Módosítás 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy támogassák a 
projekteket és adjanak tanácsot – 
különösen a nőknek – új munkahelyeket 
biztosítani képes innovatív mezőgazdasági 
tevékenységek vidéki és elnéptelenedett 
térségekben való létrehozása tekintetében, 
mezőgazdasági versenyképességük 
fokozása érdekében;

Or. en

Módosítás 113
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a 
finanszírozásnak van egy erőteljes nemi 
összetevője; sajnálja, hogy az új többéves 
pénzügyi keretből és a strukturális 
alapokból hiányzik a nemek közötti 
egyenlőség figyelembe vétele; felhívja a 
Bizottságot, hogy még inkább mozdítsa elő 
és javítsa a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés alkalmazását;

Or. en
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Módosítás 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a tagállamokat, hogy 
csökkentsék a vállalatok szabályozási 
terheit és a munkát terhelő magas 
adómértéket a munkahelyteremtés és a 
nők munkaerő-piaci részvételének 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli a Covid19 pandémiával 
küzdő frontvonalbeli munkavállalók 
fáradhatatlan, csodálatra méltó munkáját, 
valamint a közszféra és a szolgáltatások 
fenntartása és az alapvető javakhoz való 
hozzáférés garantálása érdekében dolgozó 
létfontosságú munkavállalók munkáját; 
hangsúlyozza, hogy a globális 
egészségügyi és szociális munkaerő 70%-a 
nő, akik gyakran csak a minimálbért 
kapják, munkakörülményeik pedig 
bizonytalanok; felhívja ezért a Bizottságot, 
hogy az év végéig nyújtson be értékelést a 
frontvonalbeli és a létfontosságú 
munkavállalók munkavégzési és 
foglalkoztatási feltételeiről és minőségi 
foglalkoztatásáról, határozza meg 
bizonytalanságuk forrásait, és tegyen 
javaslatot európai jogi eszközökre, hogy 
minden munkavállaló számára biztosítsák 
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a megfelelő munkakörülményeket, 
beleértve különösen a létfontosságú 
munkavállalókat, megerősítve a kollektív 
szerződés hatályát és biztostva az általuk 
megérdemelt méltányos elismerést;

Or. en

Módosítás 116
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felhívja a tagállamokat, hogy 
demonstrálják a nemek közötti egyenlőség 
iránti valódi elkötelezettségüket, és 
biztosítsák a nők és férfiak 
kiegyensúlyozott képviseletét valamennyi 
intézményben;

Or. it

Módosítás 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
Covid19 okozta válság miatt felgyorsulnak 
a munkakörülmények változásai, például 
a távmunka fizikai és pszichológiai 
hatásai, a lekapcsolódáshoz való jog, a 
munka felügyelete és a munka 
intenzívebbé válása tekintetében, és hogy 
ezek a változások a nőket sokkal jobban 
érintik, mint a férfiakat; jellemző vagy 
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továbbra is hagyományos háztartási és 
családi gondozói szerepük miatt; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő a lekapcsolódáshoz való 
jogról szóló, nemi szempontból érzékeny 
jogalkotási javaslatot, valamint a 
munkahelyi mentális jólétről szóló 
irányelvet, amelynek célja a szorongás, a 
depresszió és a kiégés mint foglalkozási 
megbetegedés elismerése, hozzon létre 
mechanizmusokat ezek megelőzésére és az 
érintett munkavállalók munkaerőpiacra 
történő újbóli beilleszkedésére, valamint 
könnyítse meg egy olyan uniós jogi eszköz 
elfogadását, amely megvédi a 
munkavállalókat a munkahelyi mentális 
betegségektől;

Or. en

Módosítás 118
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a 
háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. 
ILO-egyezményt, és teljes mértékben 
hajtsák végre, sőt, haladják meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló irányelvet1, és arra 
biztatja őket, hogy haladják is meg az 
irányelvben foglalt 

törölve
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minimumkövetelményeket;
__________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. es

Módosítás 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a 
háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. 
ILO-egyezményt, és teljes mértékben 
hajtsák végre, sőt, haladják meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló irányelvet1, és arra 
biztatja őket, hogy haladják is meg az 
irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
ratifikálja a háztartási alkalmazottakról 
szóló 189. sz. ILO-egyezményt, és teljes 
mértékben hajtsa végre, sőt, haladja meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 120
Sara Skyttedal
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják a háztartási alkalmazottakról 
szóló 189. sz. ILO-egyezményt, és teljes 
mértékben hajtsák végre, sőt, haladják meg 
a barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról 
szóló irányelvet1, és arra biztatja őket, 
hogy haladják is meg az irányelvben 
foglalt minimumkövetelményeket;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
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gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését;

__________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.  

Or. pl

Módosítás 122
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a 
háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. 
ILO-egyezményt, és teljes mértékben 
hajtsák végre, sőt, haladják meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról 
szóló irányelvet1, és arra biztatja őket, 
hogy haladják is meg az irányelvben 
foglalt minimumkövetelményeket;

4. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell 
a megfizethető, jó minőségű gondozási 
létesítmények elérhetőségét, ideértve a 
gyermekeknek, az időseknek és a tartós 
szükségletekkel rendelkező személyeknek 
szánt létesítményeket, ezáltal biztosítva a 
nők önrendelkezését és bővítve a 
munkahelyi lehetőségeket; hangsúlyozza, 
hogy bár a koragyermekkori nevelést és 
gondozást biztosító rendszerek szervezeti 
felépítése és tartalma, valamint a tartós 
ápolás-gondozás biztosítása az egyes 
tagállamok hatáskörébe tartozik, az 
európai szintű együttműködés, valamint 
az uniós pénzeszközök hatékony 
felhasználása hozzájárulhat a minőségi 
gondozási szolgáltatások fejlesztéséhez a 
regionális és nemzeti szinten tett 
intézkedések támogatása és kiegészítése, 
valamint a tagállamok számára a közös 
kihívások kezeléséhez nyújtott segítség 
révén; felhívja a Bizottságot, hogy a 
gondozási szolgáltatások összes típusa 
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tekintetében alkalmazzon átfogó 
megközelítést, és erősítse meg a releváns 
uniós pénzügyi eszközöknek az egész 
életen át tartó tanulás, a kutatás és az 
infrastrukturális fejlesztés terén történő 
hatékony és szinergikus felhasználására 
vonatkozó rendelkezéseket; arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy a gyermekgondozás és 
a tartós gondozás finanszírozását –az 
európai strukturális és beruházási alapok 
felhasználásával – kezeljék prioritásként, 
a következő többéves pénzügyi keretről 
szóló tárgyalások sérelme nélkül; felhív 
arra, hogy gyűjtsenek minőségi adatokat a 
gyermekek, az idős személyek, a 
fogyatékossággal élő személyek és egyéb 
eltartottak számára elérhető állami és 
magánfinanszírozás révén nyújtott 
gondozásról, amely felhasználható egy 
olyan tanulmányhoz, amely a nők 
informális munkájának szerepét és a 
gondozási hiányosságokat elemzi, ezáltal 
előkészítve az utat a gondozási gazdaság 
uniós keretének/egy esetleges európai 
gondozói programnak a szükségességét 
meghatározó kutatások előtt; felhívja a 
tagállamokat, hogy eredményesen és teljes 
mértékben hajtsák végre a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyról szóló, 
nemrég elfogadott  irányelvet, és ezáltal 
biztosítsák az irányelvben vázolt segélyek 
(például apák által történő) igénybe 
vételét; felhívja a Bizottságot, hogy a 
szociális jogok európai pillérének 
végrehajtása keretében koordinálja 
továbbra is a munka és a család jobb 
összehangolására és a szülők karrierjük 
során történő támogatására irányuló 
munkát; felhívja a tagállamokat, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket; 

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en
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Módosítás 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a gondozási 
szolgáltatások európai keretére az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletre vonatkozó 
minimumszabványok és minőségi 
iránymutatások meghatározása céljából, a 
demográfiai változás összefüggésében; 
felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják a 
háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. 
ILO-egyezményt, és teljes mértékben 
hajtsák végre a barcelonai gondozási 
célkitűzéseket, valamint a tartós gondozási 
szolgáltatásokat és a progresszív 
munkafeltételeket, hogy elősegítsék a nők 
munkaerő-piaci részvételét, biztosítva e 
szükségletek minőségi, hozzáférhető és 
megfizethető gondozási szolgáltatásokon 
keresztül történő lefedését; sürgeti a 
tagállamokat, hogy teljes mértékben és a 
lehető leghamarabb ültessék át és hajtsák 
végre a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló irányelvet1 , és arra 
biztatja őket, hogy haladják is meg az 
irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1 , és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi, különös 
tekintettel a fogyatékossággal élő 
gyermeküket ápoló nők helyzetére; 
felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják a 
háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. 
ILO-egyezményt, és teljes mértékben 
hajtsák végre, sőt, haladják meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; sürgeti a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról 
szóló irányelvet1 , és arra biztatja őket, 
hogy haladják is meg az irányelvben 
foglalt minimumkövetelményeket;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. hu

Módosítás 125
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
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egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

egyezményt, és gyorsan, valamint teljes 
mértékben hajtsák végre, sőt, haladják meg 
a barcelonai gondozási célkitűzéseket, 
biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami 
gondozási szolgáltatásokon keresztül 
történő lefedését; és vezessenek be olyan 
intézkedéseket, mint amilyen a fizetett 
szabadság, a rugalmas munkafeltételek, 
valamint a szülők és/vagy a fogyatékkal 
élőket, a tartós betegeket vagy időseket 
gondozó családtagok sajátos 
problémáihoz és igényeihez igazított 
ápolási és támogatási szolgáltatások; 
valamint vezessenek be ambiciózusabb 
intézkedéseket a férfiak egyenlő gondozói 
szerepének előmozdítása érdekében;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 126
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
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irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

irányelvet, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket, különösen a 
bér tekintetében;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a 
gyermekgondozásról szóló barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en
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Módosítás 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot egy európai 
gondozási megállapodásra, amely az egész 
életciklus során felmerülő összes 
gondozási szükségletet lefedi; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-
egyezményt, és teljes mértékben hajtsák 
végre, sőt, haladják meg a barcelonai 
gondozási célkitűzéseket, biztosítva e 
szükségletek minőségi, mindenki által 
igénybe vehető állami gondozási 
szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes mértékben hajtsák végre a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy 
haladják is meg az irányelvben foglalt 
minimumkövetelményeket; sürgeti a 
Bizottságot, hogy az európai szemeszter 
keretében szorosan és szisztematikusan 
kövesse nyomon a tagállamok által a 
munka és magánélet közötti egyensúlyról 
szóló irányelv végrehajtása terén nyújtott 
teljesítményt;

__________________ __________________
1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o. 1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.

Or. en

Módosítás 129
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)



AM\1205885HU.docx 77/132 PE650.655v02-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse 
nyomon a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló irányelv végrehajtását 
és erről évente készítsen jelentést, továbbá 
felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a 
normákat olyan intézkedésekkel, mint a 
teljes bérrel fedezett szabadság, 
valamennyi munkavállaló 
munkaviszonyuktól vagy a foglalkoztatás 
típusától függetlenül történő biztosítása, 
kezeljék a nemi sztereotípiákat többek 
között az apasági/anyasági szabadság 
igénybevétele során, különös figyelmet 
fordítva az egyszülős háztartásokra; 
felhívja továbbá az Európai Uniót, a 
tagállamokat és a szociális partnereket, 
hogy mozdítsák elő a munkaidő kollektív 
csökkentését mindenki számára, hogy 
hozzájáruljanak a munka és a magánélet 
egyensúlyának eléréséhez és a 
munkanélküliség csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 130
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a tagállamokat, hogy a 
szociális partnerekkel konzultálva 
fogadjanak el rugalmas 
munkafeltételeket, amelyek elősegítik a 
munka és a magánélet egyensúlyát és a 
családon belüli gondozási terhek 
újraelosztását; hangsúlyozza, hogy ez a 
rugalmasság nem mehet a bérek, a 
szociális és munkajogokhoz és a 
jövedelmekhez való hozzáférés kárára 
vagy rovására, és tiszteletben kell tartania 
a munkavállalók lekapcsolódáshoz való 
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jogát;

Or. en

Módosítás 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ruházzanak be egy 
megalapozott és széles körű, minőségi 
köz- és magánszolgáltatási rendszerbe és 
támogassák azt a munka és a magánélet 
egyensúlyának javítása érdekében; 
bővítsék és korszerűsítsék a meglévő 
gyermekgondozási és oktatási 
szolgáltatásokat annak érdekében, hogy a 
nőknek ne kelljen a család és a 
munkaerő-piaci részvétel között 
választania, és a barcelonai célok szerint 
hajtsanak végre pénzügyi beruházást a 
nőbarát jóléti államba;

Or. en

Módosítás 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi, hogy olyan események 
idején, mint amilyen a folyamatban lévő 
koronavírus-járvány, nagyobb szerep és 
lehetőségek jutnak a távmunkának és a 
távoli munkavégzésnek; felhívja a 
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Bizottságot, hogy a stratégiában 
szerepeltesse a távmunka és a távoli 
munkavégzés mint a munka és a 
magánélet közötti egyensúly elérésében 
fontos tényező jelentőségét;

Or. pl

Módosítás 133
Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezési 
program kifejezetten összpontosítson a 
fogyatékossággal élő személyekre, 
különös tekintettel a fogyatékossággal élő 
nőkre, emellett pedig a fogyatékossággal 
élő személyeket képviselő nem 
kormányzati szervezetek révén 
alkalmazzon hatékony, aktív tájékoztatási 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 134
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő és segítsék elő a nők IKT-
ágazatban való részvételét, valamint 
tegyék lehetővé a nők számára, hogy 
befektetőkké és vállalkozókká váljanak;

Or. en
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Módosítás 135
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megismétli a Bizottsághoz és a 
tagállamokhoz intézett felhívását a női 
háztartási alkalmazottakról és 
gondozókról az EU-ban tárgyú, 2016. 
április 28-i európai parlamenti 
állásfoglalására vonatkozóan; sürgeti a 
Bizottságot, hogy vezessen be egy olyan 
keretet a háztartási munka és gondozás 
professzionalizálására, amely a 
kapcsolódó szakmák és készségek, 
valamint a karrierépítés elismeréséhez és 
szabványosításához vezet, és ösztönözze a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre 
professzionalizációs, képzési, folyamatos 
készségfejlesztési és elismerési 
rendszereket a nők háztartási és gondozói 
képesítései területén, továbbá állami 
foglalkoztatási hivatalokat a 
professzionalizálódás megerősítése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 136
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a várandós, a 
gyermekágyas vagy a szoptató 
munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
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bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 
92/85/EGK irányelvet1c annak biztosítása 
érdekében, hogy a nők egész Európa a 
férfiakkal azonos alapon élvezhessék a 
munkavállalók szabad mozgásának 
előnyeit;
__________________
1c Az Európai Parlament és a Tanács 
2014. április 16-i 2014/54/EU irányelve a 
munkavállalók szabad mozgásával 
összefüggésben a munkavállalóknak 
biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az egészséges 
és biztonságos munkakörnyezet fontos 
ahhoz, hogy a nők és a férfiak hosszabb 
ideig dolgozhassanak, egészségük 
kockáztatása nélkül; hangsúlyozza, hogy 
a nemek közötti egyenlőséget figyelembe 
kell venni és be kell építeni a munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi politikák és 
megelőzési stratégiák kidolgozásába, 
ideértve a munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi stratégia közelgő 
bizottsági felülvizsgálatát is;

Or. en

Módosítás 138
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4e. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nemi dimenzió nem érvényül a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
területén, és sürgeti a Bizottságot, a 
tagállamokat és a szociális partnereket, 
hogy foglalkozási megbetegedésként és a 
munkával összefüggő betegségként 
foglalkozzanak azokkal a betegségekkel, 
amelyeket még nem ismernek el ilyenként, 
különösen az elnőiesedett munkakörök 
esetében; érvényesítse általánosan a 
nemek közötti egyenlőséget a férfiakra 
jellemző munkakörökben az egészség és a 
biztonság terén, mivel ezekben még 
mindig vannak különbségek, ideértve az 
egészségügyi felszereléseket, a 
munkaeszközöket, a személyi ruházatot, a 
védőeszközöket és a munkakörnyezettel 
kapcsolatos egyéb kérdéseket is; biztosítsa 
az anyák védelmét és biztonságát a 
munkahelyen, valamint a szülési 
szabadság utáni ismételt munkába 
állásukkal kapcsolatos intézkedéseket; 
mérje fel az elnőiesedett ágazatokban a 
munkahelyi kockázatokat, ideértve az 
otthonokat is, a háztartási munka és a 
gondozás tekintetében;

Or. en

Módosítás 139
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. tudomásul véve a Covid19 okozta 
válság hatásait, felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a szociális partnereket, 
hogy sürgősen fejlesszék ki azokat a nemi 
szempontból érzékeny egészségügyi és 
biztonsági intézkedéseket, amelyek 
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kifejezetten olyan frontvonalbeli 
szakmákra irányulnak, amelyekben a nők 
felülreprezentáltak – például az 
egészségügyi szakemberek, gyógyszertári 
dolgozók, szupermarketek pénztárosai, 
tanárok, gyermekgondozók, idősgondozók 
és takarítók;

Or. en

Módosítás 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és 
hajtsák végre az Isztambuli Egyezményt, 
valamint az erőszakról és zaklatásról szóló 
190. számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre;

Or. pl

Módosítás 141
Helmut Geuking

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 

5. mély aggodalmát fejezi ki a 
sokféleség Európai Unióján belül 
különösen a káros nemi alapú normák és 
sztereotípiák formájában megnyilvánuló 
pszichés és testi erőszak miatt, amelynek 
első számú helyszíne az otthon. Ez az 
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a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

erőszak az EU összes országában, nemtől 
függetlenül, minden társadalmi rétegen 
belül érinti a migrációs háttérrel 
rendelkező vagy nem rendelkező összes 
gyermeket és fiatalt; ezek a gyermekek és 
fiatalok a káros nemi alapú normák és 
sztereotípiák jövőbeli átvivői;
a családnak biztos helynek kell lennie, és 
nem veheti el a gyermekek és fiatalok 
ősbizalmát. Az erőszak otthoni, családi 
formái és különösen a nemi alapú 
normák és sztereotípiák már 
gyermekkorukban megfosztják a 
gyermekeket és fiatalokat ősbizalmuktól 
és így annak lehetőségétől, hogy elérjék az 
Európai Bizottság üdvözlendő célját, 
amelynek értelmében „a lányok és a fiúk, 
a nők és a férfiak, egyenlők teljes 
sokszínűségükben – ahol szabadon 
követhetik választott életútjukat, és 
megvalósíthatják a bennük rejlő 
valamennyi lehetőséget“. Ezért az 
Európai Unió egész társadalmában és így 
a munka világában is megalapozzák az 
erőszak különböző formáinak 
továbbvitelét;
ezt csak úgy lehet ellensúlyozni, ha 
minden gyermek és fiatal hozzáférhet a 
nemi alapú normáktól és sztereotípiáktól 
mentes kultúraközi oktatáshoz;
felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Unión belül is, megfelelő formában és 
célzottan az Európai Unió minden 
országában, nemtől függetlenül és 
származásra tekintet nélkül, az összes 
társadalmi réteghez tartozó minden 
gyermekre és fiatalra vonatkozóan hajtsa 
végre a nemzetközi #WithHer kampányt, 
amelynek az a célja, hogy fellépjen a 
lányok (a jövőbeli felnőtt nők) elleni 
erőszakot világszerte fenntartó káros nemi 
normák és sztereotípiák ellen;
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem holisztikus megközelítéséről 
szóló irányelvre; felhívja a tagállamokat, 
hogy ratifikálják és hajtsák végre az 
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Isztambuli Egyezményt, valamint az 
erőszakról és zaklatásról szóló 190. számú 
ILO-egyezményt;

Or. de

Módosítás 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és 
hajtsák végre az Isztambuli Egyezményt, 
valamint az erőszakról és zaklatásról szóló 
190. számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; úgy véli, hogy az egyes tagállamok 
által az Isztambuli Egyezménnyel 
szemben kifejezett fenntartásokat 
tiszteletben kell tartani, és hogy a 
tagállamokat nem szabad megakadályozni 
abban, hogy a meglévő eszközök 
felhasználásával kezeljék a személyek 
közötti nemi alapú erőszak társadalmi 
problémáját;

Or. en

Módosítás 143
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 

5. aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
jellege, mértéke és komolysága miatt; 
üdvözli e tekintetben a munka világában 
tapasztalható erőszakról és zaklatásról 
szóló, 190. sz. ILO-egyezményt, és felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre a lehető leghamarabb; felhívja az 
Európai Uniót és a fennmaradó 
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számú ILO-egyezményt; tagállamokat, hogy ratifikálják a nők 
elleni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és felszámolásáról szóló 
Isztambuli Egyezményt, amely a 
zaklatással, valamint az erőszak 
áldozatainak a munkakeresés során 
nyújtott segítséggel is foglalkozik, 
ugyanakkor emlékeztet az 
összehasonlítható adatok európai uniós 
szintű összegyűjtésének nehézségeire ezen 
a területen, ezért várja az új felmérést, 
amely ebben az évben kezdődik; 
hangsúlyozza, hogy hivatalos eljárásokat 
kell létrehozni a munkahelyi szexuális 
zaklatás bejelentésére, valamint célzott 
képzések és figyelemfelkeltő kampányok 
megszervezésére a méltóság elve 
munkahelyi tiszteletben tartásának és a 
zéró tolerancia normaként való 
érvényesítésének eszközeként;

Or. en

Módosítás 144
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és 
zaklatás miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a nőkkel 
szembeni erőszak és zaklatás miatt; 
hangsúlyozza, hogy az átfogó szexuális 
ismeretek oktatása és a nemek közötti 
egyenlőségről szóló tréningek 
kulcsfontosságú eszközök a nemi alapú 
erőszak leküzdésében; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 
a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem 
holisztikus megközelítéséről szóló 
irányelvre; felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják és hajtsák végre az Isztambuli 
Egyezményt, valamint az erőszakról és 
zaklatásról szóló 190. számú ILO-
egyezményt; megismétli, hogy a nemek 
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közötti egyenlőség a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrend 5. célja, és felhívja a 
tagállamokat, hogy fordítsanak minden 
lehetséges erőforrást arra, hogy 
hozzájáruljanak annak eléréséhez a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek 
területén;

Or. en

Módosítás 145
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és 
hajtsák végre az Isztambuli Egyezményt, 
valamint az erőszakról és zaklatásról szóló 
190. számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás, 
valamint az ezt megtapasztaló nőkkel és 
lányokkal szembeni erőszak valamennyi 
formájának hatása miatt; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 
a nőkkel szembeni erőszak valamennyi 
formájának megakadályozása és az ellene 
való küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; 
valamint arra, hogy bővítse a hatályos 
uniós jogszabályokat a szexuális zaklatás 
megakadályozása céljából az erőszakról és 
zaklatásról szóló 190. számú ILO-
egyezmény és az Isztambuli Egyezmény 
rendelkezéseinek fényében; felszólítja az 
összes tagállamot mindkettő ratifikálására 
és végrehajtására;

Or. en

Módosítás 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a Tanácsot, hogy sürgősen zárja le az 
Isztambuli Egyezmény uniós ratifikálását, 
és támogassa annak ratifikálását és 
végrehajtását az összes tagállamban; 
felhívja a tagállamokat, hogy 
haladéktalanul ratifikálják és hajtsák 
végre a munka világában tapasztalható 
erőszak és zaklatás felszámolásáról szóló 
190. számú ILO-egyezményt; 

Or. en

Módosítás 147
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; 
sürgessék a tagállamokat az Isztambuli 
Egyezmény ratifikálására és 
végrehajtására; 

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; rámutat arra, hogy ezt egy olyan 
átfogó és kiegyensúlyozott koncepcióból 
kiindulva kell értelmezni, amelynek része 
marad az egyenlőség elve, és az erőszakot 
mind a férfiak, mind a nők esetében meg 
kell vizsgálni;

Or. es

Módosítás 148
Sara Skyttedal
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló keretre; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

Or. en

Módosítás 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre, 
figyelembe véve az EU tengerentúli 
országainak és területeinek (mind a 
legkülső régióknak, mind a tengerentúli 
országoknak és területeknek) a 
sajátosságait és problémáit; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

Or. fr
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Módosítás 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon 
létre uniós hálózatot a szexuális erőszak 
leküzdésére; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

Or. en

Módosítás 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre, többek 
között a munkahelyi szexuális zaklatással 
foglalkozó Metoo-irányelvre is; felhívja a 
tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

Or. en
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Módosítás 152
Elena Lizzi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt; 

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
és a nők kizsákmányolása mint a nemi 
alapú erőszak egyik konkrét formája 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre, 
valamint támogassa a nőkereskedelemmel 
szemben megfogalmazott célokat és 
prioritásokat; felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják és hajtsák végre az Isztambuli 
Egyezményt, valamint az erőszakról és 
zaklatásról szóló 190. számú ILO-
egyezményt; 

Or. it

Módosítás 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy haladéktalanul 
ratifikálják és hajtsák végre az Isztambuli 
Egyezményt, valamint az erőszakról és 
zaklatásról szóló 190. számú ILO-
egyezményt;

Or. en
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Módosítás 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka 
világában tapasztalható erőszak és zaklatás 
miatt; felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelem holisztikus 
megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja 
a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák 
végre az Isztambuli Egyezményt, valamint 
az erőszakról és zaklatásról szóló 190. 
számú ILO-egyezményt; felhívja továbbá 
az európai intézményeket, hogy járjanak 
elő jó példával, és vezessenek be megelőző 
és reaktív intézkedéseket a munkahelyi 
zaklatás hatékonyabb leküzdése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat arra, hogy a Covid19 által 
okozott társadalmi távolságtartás és 
bezártság jelentősen megnövelte a nemi 
erőszak előfordulásainak számát 
Európában; következésképpen úgy véli, 
hogy valamennyi tagállamnak meg kell 
erősítenie a nők védelmére irányuló 
intézkedéseket mind a válság idején, mind 
azt követően; emlékeztet arra, hogy a 
nemi erőszak kezelésének egyik kulcsa a 
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gazdasági függetlenség, és ebben az 
értelemben javasolja egyedi társadalmi és 
munkaerő-piaci integrációs program 
kidolgozását a nemi erőszak európai 
áldozatai számára, foglalkoztathatóságuk 
aktív előmozdítása céljából;

Or. en

Módosítás 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az Európai Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy vezessenek be 
hatékony és kötelező érvényű 
intézkedéseket az erőszak és a zaklatás 
meghatározására és tiltására a munka 
világában, ideértve a nemi szempontokra 
érzékeny, biztonságos és eredményes 
panasz- és vitarendezési 
mechanizmusokhoz, támogatáshoz, 
szolgáltatásokhoz és jogorvoslatokhoz 
való tényleges hozzáférést, valamint a 
munkáltatók arra való kötelezését, hogy 
tegyenek intézkedéseket az erőszak és a 
zaklatás, többek között a nemi alapú 
erőszak és zaklatás megelőzésére;

Or. en

Módosítás 157
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a nemi erőszakot 
elszenvedő nőknek egyedi foglalkoztatási 
jogokra és szociális biztonsági ellátásokra 
kell jogosultságot kapniuk, például a 
munkaidő csökkentésével vagy 
átszervezésével, a munkahely 
megváltoztatásával és az elbocsátás elleni 
ideiglenes védelemmel; úgy véli, hogy a 
nemi alapú erőszakot szerepeltetni kell a 
munkahelyi kockázatértékelésekben;

Or. en

Módosítás 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak bizonyítékokon alapuló, 
megfelelően megtervezett munkaerő-piaci 
politikákat és reformokat kell 
előterjeszteniük, amelyek ténylegesen 
javítják a nők munkakörülményeit, és 
fokozzák a minőségi foglalkoztatást;

Or. en

Módosítás 159
Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a 
fogyatékossággal élő nők és lányok 
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inkluzív egyenlőségét az élet minden 
területén, biztosítsák szexuális és 
reproduktív jogaikat, biztosítsanak 
számukra védelmet a családon belüli 
erőszakkal és a gondozás során a 
gondozási és támogató szolgáltatók által 
elkövetett erőszakkal szemben, valamint 
hogy indítsanak e célból érzékenyítő és 
kapacitásépítő programokat az 
egészségügyi, szociális és gondozási 
szolgáltatások, oktatási, képzési és 
foglalkoztatási szolgáltatások, a 
bűnüldözés és az igazságszolgáltatás 
szakemberei számára;

Or. en

Módosítás 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet arra, hogy az 
interszekcionális megközelítéssel 
összhangban a munkához való hozzáférés 
tekintetében különös figyelmet kell 
fordítani azokra a csoportokra, amelyek 
többszörös megkülönböztetést 
tapasztalnak; felhívja ezért a tagállamokat 
és a Bizottságot, hogy gyűjtsenek lebontott 
adatokat a nemek közötti bérszakadék 
felszámolása terén elért eredmények jobb 
mérése és nyomon követése céljából, 
különös figyelmet fordítva a 
megkülönböztetés több és 
interszekcionális formájával érintett 
csoportokra, valamint számolják fel (a 
szakképesítések elismerési rendszerének 
felülvizsgálata révén is) a migráns, 
(különösen az összes fizikai és technikai 
akadály megszüntetése révén) a 
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fogyatékossággal élő, az etnikai és a roma 
kisebbséghez tartozó, valamint az idősebb 
nők, az egyedülálló anyák és az LMBTIQ 
személyek munkavállalásának akadályait;

Or. en

Módosítás 161
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
nem hivatkoznak a munkaerő 
kizsákmányolása céljából folytatott 
emberkereskedelem nemi dimenziójára, 
különösen a háztartási alkalmazottak 
esetében, mivel a családi ház mint 
munkahely esetében a munkatevékenység 
felügyeleti és ellenőrzésének lehetőségei 
korlátozottak; emlékeztet a női háztartási 
alkalmazottakról és gondozókról az EU-
ban tárgyú, 2016. április 28-i európai 
parlamenti állásfoglalásra, és felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
mozdítsák elő ezen esetek kivizsgálását, 
javítsák az áldozatok azonosításának és 
védelmének mechanizmusát, és vonják be 
a nem kormányzati szervezeteket, a 
szakszervezeteket, a hatóságok és minden 
polgárt a felderítési folyamatba;

Or. en

Módosítás 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. felszólít a nemek közötti 
bérszakadékra vonatkozó cselekvési terv 
2020 végéig lezárandó, azonnali 
felülvizsgálatára és ambiciózus új 
változatának megalkotására, amelynek 
egyértelmű célokat kell kitűznie a 
tagállamok számára a nemek közötti 
bérszakadék következő ötéves időszakbeli 
csökkentéséhez, továbbá biztosítania kell, 
hogy e célokat figyelembe vegyék az 
országspecifikus ajánlásokban; felhívja a 
Bizottságot, hogy a cselekvési terv 
keretében fordítson kiemelt figyelmet a 
nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenséget 
előidéző tényezőkre, egyúttal pedig mérje 
fel, hogy szükségesek-e konkrét 
intézkedések az egyenlőtlenség uniós és 
nemzeti szintű csökkentéséhez; külön 
kiemeli, hogy az új cselekvési tervnek 
interszekcionális nézőpontot is 
tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 163
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. emlékeztet az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának végrehajtásáról az 
Unió intézményi keretében tárgyú, 2019. 
február 12-i európai parlamenti 
állásfoglalásra; sürgeti az Európai Uniót, 
hogy csatlakozzon a (felülvizsgált) 
Európai Szociális Chartához, és felhívja a 
Bizottságot, hogy javasoljon annak 
végrehajtására vonatkozóan ütemtervet, 
figyelembe véve a gazdasági és társadalmi 
jogok nemi vetületét; felszólítja az összes 
tagállamot a felülvizsgált charta 
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ratifikálására;

Or. en

Módosítás 164
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. felhívja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő egy európai szociális 
védelmi stratégiát a munkavállalók szabad 
mozgásának és különösen a szegénység 
feminizációjának a kezelésére, különös 
tekintettel a nők által vezetett, egyszülős 
háztartásokra;

Or. en

Módosítás 165
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. üdvözli a gyermekgaranciára 
vonatkozó bizottsági javaslatot, ám – 
elismerve a gyermekszegénység nemek 
közötti dimenzióját – további 
intézkedéseket és pénzeszközöket kér a 
nők szegénységéhez vezető akadályok 
megfelelő kezelésére, ideértve a 
tisztességes jövedelem mindenki számára 
történő garantálását a 
jövedelemminimumról szóló európai 
keretirányelv benyújtása útján, valamint a 
lakhatáshoz való hozzáféréést egy olyan 
európai lakhatási stratégián keresztül, 
amely elismeri a nők fokozottabb 
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nehézségeit;

Or. en

Módosítás 166
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. sajnálja, hogy a 2020 és 2025 
közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégia nem hivatkozik 
a társadalmi kirekesztés, a szegénység és a 
hajléktalanság kockázatának kitett nők és 
lányok védelmére, felhívja a Bizottságot, 
hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel 
az integrációról és a beilleszkedésről 
szóló, soron következő cselekvési tervben, 
hogy megakadályozzák e nők a társadalmi 
és gazdasági politikákból való 
kirekesztését, valamint a szegénységi 
ciklus további elmélyülését;

Or. en

Módosítás 167
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 

6. tudomásul veszi a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására;
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hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

Or. en

Módosítás 168
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására;; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. ismét hangsúlyozza a szociális 
jogok európai pillérének nem kötelező 
jellegét;; hangsúlyozza, hogy a pillér 2. és 
3. alapelvével összhangban biztosítani kell 
a nemek közötti egyenlőséget;

Or. en

Módosítás 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani;

Or. pl

Módosítás 170
Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. üdvözli, hogy a szociális jogok 
európai pillérét a társadalmi szempontok 
előmozdítását célzó politikai irányjelzővé 
nyilvánították, és felszólít arra, hogy 
fordítsanak különös figyelmet az 1. fejezet 
alapelveire;
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Or. es

Módosítás 171
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. hangsúlyozza, hogy 
interszekcionális megközelítést alkalmazva 
a nemi szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani, és valamennyi uniós 
politikában be kell vezetni a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítését; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy koordinálja az 
adatok megbízható és átlátható módon 
történő gyűjtését valamennyi tagállamból;

Or. it

Módosítás 172
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével  
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva  a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a 2. és 3. alapelvvel  összhangban a 
nemi szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
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biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

megfelelően hajtsák végre a nemek közötti 
közvetett és közvetlen megkülönböztetésről 
szóló uniós jogszabályokat, 
szisztematikusan kövessék nyomon ennek 
eredményeit, adott esetben pedig 
vizsgálják felül a nők munkaerő-piaci 
részvételének és a nemek közötti 
bérszakadéknak a kezelése érdekében. A 
nők továbbra is alulreprezentáltak a 
vezető pozíciókban, ideértve az EU 
legnagyobb vállalatait is, ahol a 
vezérigazgatók csak 8%-a nő; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
foglalkozzanak a horizontális és vertikális 
munkaerő-piaci szegregációval, ideértve a 
nők alacsony jelenlétét az STEM-ben és a 
digitális szektorban;

Or. en

Módosítás 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva érvényesíteni 
kell a nemi dimenziót; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy foglalja bele az EIGE 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
mutatóját a szociális eredménytáblába és 
az országspecifikus ajánlásokba, hogy azt 
érvényesíteni lehessen az európai 
szemeszter folyamatában, továbbá kövesse 
nyomon a makrogazdasági politikák, a 
zöld és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásait.
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Or. en

Módosítás 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. üdvözli a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; , ezért felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki és foglaljon bele az 
európai szemeszterbe egy nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó mutatót a 
makrogazdasági politikák, valamint a zöld 
és a digitális átmenet nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt hatásainak 
nyomon követése érdekében.

6. tudomásul veszi a Bizottság azon 
kötelezettségvállalását, hogy cselekvési 
tervet fogad el a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, 
hogy a pillér 2. és 3. alapelvével 
összhangban interszekcionális 
megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell 
biztosítani; felkéri a Bizottságot a 
szubszidiaritás szerződésekben foglalt 
elvének tiszteletben tartására a 
munkaerőpiaci és szociálpolitikákkal 
kapcsolatos javaslattétel során;

Or. en

Módosítás 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az egészségügy 
és a szociális munka ágazatában dolgozók 
több mint 70%-a nő, és a bolti és 
kiskereskedelmi alkalmazottak, valamint a 
takarítást végző munkavállalók, akik 
többnyire nők, gyakran csak a 
minimálbért keresik; emlékeztet arra, 
hogy a korábbi válságokhoz hasonlóan a 
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nőket gazdaságilag súlyosan érinti majd a 
válság utáni időszak is; ezért ragaszkodik 
egy progresszív és nemek szempontjából 
érzékeny megközelítés szükségességéhez, 
mind a közvetlen, mind a hosszú távú 
nemzeti és uniós szintű fellépés 
vonatkozásában, a nemek szerint lebontott 
minőségi adatok alapján; ebben a 
tekintetben javasolja, hogy a 
gazdaságélénkítési terv vegye figyelembe a 
piacok foglalkozási szegregációját, hogy 
elkerülhető legyen a korábbi válságok 
során bekövetkezett események 
megismétlése, amikor a foglalkoztatás 
ösztönzése a férfias ágazatokra 
összpontosított, az elnőiesedett ágazatok 
pedig a második helyre szorultak, illetve a 
foglalkozási szegregáció dinamikája 
megtörésének szükségességét;

Or. en

Módosítás 176
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elismerve egy méltányos, éghajlat-
semleges digitális Európára való áttérés 
szükségességét, felhívja a Bizottságot, 
hogy fogadjon el intézkedéseket a nők 
digitális és zöld ágazatban való 
részvételének fokozására, és minden 
szinten vonja be a nőket a döntéshozói 
pozíciókba és olyan politikák elfogadása, 
amelyek biztosítják az egyenlő fizetést, a 
megélhetést biztosító fizetést, a személyes 
fejlődést és a megfelelő szociális védelmet; 
sürgeti a Bizottságot, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a nők ezen ágazatokban való 
részvételének javítását célzó valamennyi 
intézkedés összhangban álljon a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló 
irányelvvel, és foglalkozzon a munkahelyi 
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szexuális zaklatással, az ILO-egyezmény 
és az Isztambuli Egyezmény 
rendelkezéseinek fényében;

Or. en

Módosítás 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy foglalkozni 
kell a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kérdésekkel, amelyek a 
munka jövőbeli világához kapcsolódnak, 
ideértve a gazdaság zöldítését és 
digitalizálását is; sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a nemek közötti 
egyenlőségről szóló új uniós stratégia és 
az európai zöld megállapodás között kevés 
kapcsolat van; felhívja a Bizottságot, hogy 
soron következő javaslataiban erősítse 
meg az éghajlat-változási politikák és a 
nemek közötti egyenlőség kapcsolatát;

Or. en

Módosítás 178
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyenlőséget az európai zöld 
megállapodás középpontjába kell helyezni 
annak érdekében, hogy valóban 
megvalósuljon egy olyan átmenet, 
amelyben senki sem marad le; felhívja a 
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Bizottságot, hogy biztosítsa a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítését 
és a nemekre reagáló energetikai és 
éghajlat-változási fellépéseket a nemekre 
gyakorolt hatás szisztematikus 
értékelésének végrehajtásával és külön 
források nemek közötti egyenlőségre való 
elkülönítésével a zöld éghajlatváltozással 
kapcsolatos éghajlati fellépésekben és 
politikákban;

Or. en

Módosítás 179
Anne Sander

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a 
Világgazdasági Fórum 2018-ban a 
mesterséges intelligenciával (MI) 
összefüggésben mostantól 2022-ig 
bezárólag az egész világon 58 millió 
munkahely létrejöttére utalt, ugyanakkor 
a felsőfokú tanulmányokat folytató 
nőknek csak 24,9%-a szerez diplomát az 
új technológiákhoz kapcsolódó 
területeken; hangsúlyozza annak alapvető 
fontosságát, hogy garantálják a nők 
méltányos képviseletét a tudományos és 
technológiai ágazatokban; emlékeztet 
arra, hogy az új technológiákhoz 
kapcsolódó foglalkozásokban dolgozó nők 
számának növekedése Európában akár 16 
milliárd euró összegű bevételt is 
eredményezhetne;

Or. fr

Módosítás 180
Jessica Polfjärd
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy a tanulmányok 
szerint a férfiak és a nők közötti 
bérszakadék nagymértékben annak a 
ténynek köszönhető, hogy a nők és a 
férfiak különböző foglalkozásokban 
dolgoznak, különböző szintű díjazással; a 
munkaerőpiac nemek szerinti tagozódása 
az oktatással kapcsolatos döntéseknek 
köszönhető, ezért meg kell változtatni az 
oktatási döntéseket a munkaerőpiacon 
mutatkozó nemi különbségek leküzdése 
érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak megfelelőbb tanulási és 
pályaválasztási tanácsadásról annak 
biztosítása érdekében, hogy minden 
hallgató tisztában legyen a munkaerőpiac 
által kínált lehetőségekkel és a különféle 
oktatási döntések következményeivel;

Or. en

Módosítás 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy vonja be a szociális partnereket a 
nemek közötti bérszakadék megszüntetését 
célzó új politikák kidolgozásába; ebben az 
összefüggésben felhívja a szociális 
partnereket, hogy vegyenek részt vitákban, 
dolgozzanak együtt a bérszakadék 
kiküszöbölése érdekében pozitív cselekvési 
intézkedések révén is, valamint 
működjenek együtt a civil társadalmi 
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szervezetekkel a közvélemény erőteljes 
bevonása érdekében, mivel a nemek 
közötti bérszakadék megszüntetése a 
nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésével kapcsolatos egyetemes 
prioritás, amely növeli a munkavállalók 
motivációját, termelékenységét és jólétét a 
munkahelyen;

Or. en

Módosítás 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a tagállamokat, hogy 
szüntessék meg a nők igazgatósági 
tagságáról szóló irányelv, valamint a 
horizontális megkülönböztetésellenes 
irányelv blokkolását, mivel ezek 
kulcsfontosságúak a stratégia céljainak 
eléréséhez; felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az EU intézményei 
járjanak elöl jó példával, és arra, hogy a 
felső vezetői pozíciók legalább 50%-át nők 
töltsék be; felhívja továbbá a 
tagállamokat, hogy kötelezzék a 
vállalatokat az átláthatósággal 
kapcsolatos jelentéstételre a vezető 
beosztásban lévő nők százalékos 
arányáról, valamint a bérszintekre 
vonatkozó információkról;

Or. en

Módosítás 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli a Bizottság 
elkötelezettségét a nemek közötti 
esélyegyenlőség a többéves pénzügyi 
keretben és különösen az Európai 
Szociális Alapban történő általános 
érvényesítése iránt, többek között a nők 
munkaerő-piaci részvételének, a munka és 
a magánélet közötti egyensúly 
elősegítésének és a női vállalkozói szellem 
előmozdításának a támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 184
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít egy nemi szempontú pillér 
és a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó átfogó célkitűzés 
szerepeltetésére az Európa 2020 stratégia 
utódjában, valamint a nemekhez kötődő 
céloknak és mutatóknak a szociális 
eredménytáblában azonosított 
országspecifikus kihívásokba való 
beépítésére;

Or. en

Módosítás 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy célzott 
programok révén mozdítsa elő a női 
vállalkozásokat; rámutat arra, hogy helyi 
szinten változások történhetnek, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy fektessenek be a 
nemek közötti különbségek elleni 
küzdelembe és az azokkal foglalkozó 
tevékenységekbe;

Or. en

Módosítás 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ágazati szinten 
erősítsék meg a kollektív tárgyalások 
hatókörét és a szociális partnerek 
bevonását a politikai döntéshozatalba, 
többek között az európai szemeszterbe;

Or. en

Módosítás 187
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy foglalkozzanak a 
Covid okozta válság által a nők egyenlő 
munkaerő-piaci hozzáférésére gyakorolt 
hatással;
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Or. en

Módosítás 188
Rosa Estaràs Ferragut

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri, hogy a nemek közötti 
bérszakadékkal, a nyugdíj- és gondozási 
különbségekkel kapcsolatos intézkedések 
kifejezetten feleljenek meg a szülők és 
különösen a fogyatékossággal élő 
gyermekeket nevelő anyák 
szükségleteinek; kéri az olyan 
fogyatékossággal élő nők teljes és 
hatékony munkaerő-piaci részvételére 
irányuló intézkedések kidolgozásának 
mérlegelését, akik számára több 
nehézséget jelent a megfelelő feltételeket 
biztosító munka megtalálása; a hátrányos 
megkülönböztetés és előítéletek 
kiküszöbölése érdekében olyan 
kezdeményezéseket szorgalmaz, amelyek 
rugalmasságot és támogatást biztosítanak 
a fogyatékossággal élő nők számára mind 
a munkakeresés, mind a munkahelyi 
teljesítmény terén, valamint elősegítik a 
munkaügyi központokban kínált 
lehetőségeket, hogy át lehessen állni olyan 
foglalkoztatási rendszerekre, mint amilyen 
a támogatott foglalkoztatás, a speciális 
munkaügyi központok és a nyitott 
munkaerőpiac, valamint hogy értékelni 
lehessen a fogyatékossággal élő személyek 
gondozóinak informális munkáját, mivel 
sok ilyen női gondozó egyúttal 
fogyatékossággal élő nő is, és ezt az 
informális munkát figyelembe kell venni a 
nyugdíjszakadék csökkentése érdekében;

Or. en
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Módosítás 189
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésének 
szükségességét a fenntarthatósággal és az 
igazságos átmenettel kapcsolatos 
foglalkoztatáspolitikákban, biztosítva az 
éghajlati válság kezelésére szolgáló 
finanszírozási mechanizmusok nemekre 
gyakorolt hatásának értékelését, hogy 
ezek határozott szerepet tölthessenek be a 
nemi normák átalakításában és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításában; 
felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
hajtsák végre a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjából történő 
költségvetés-tervezést az 
éghajlatváltozással kapcsolatos alapok, 
például a méltányos átmenet alapja 
tekintetében, biztosítva, hogy a 
munkavállalók és a vállalkozások 
támogatására szolgáló pénzügyi döntések 
ne rontsák az egyenlőtlenségeket, és 
integrálják a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontját;

Or. en

Módosítás 190
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. azt ajánlja, hogy a nemek közötti 
egyenlőség politikai támogatása egészítse 
ki a pénzügyi támogatást, és hogy a 
nemek közötti egyenlőséget ismerjék el 
különféle szakpolitikai területeken, 
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továbbá írják elő annak átfogó 
prioritásként történő érvényesítését, 
kötelező jelleggel tükrözve ezt a 
szempontot az egyes európai programok 
projektjeiben; felhívja a Bizottságot, hogy 
vonja be a médiaszövetségeket a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
érzékenyítésbe;

Or. it

Módosítás 191
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. konkrét iránymutatásokat és 
ajánlásokat kér a tagállamok számára a 
nemi dimenzió adópolitikáikban történő 
érvényesítését illtően, kitérve arra is, hogy 
vizsgálják meg adópolitikájukat a nemek 
egyenlőségének szempontjából, szüntessék 
meg az adóügyi rendelkezések 
részrehajlását, továbbá biztosítsák, hogy 
ne szülessenek olyan új adóügyi és 
kereskedelmi jogszabályok, programok és 
gyakorlatok, amelyek növelik a piacon 
vagy az adózás utáni nettó bevétel 
tekintetében a nemek közötti 
különbségeket, illetve tovább erősítik a 
férfiak kenyérkereső szerepét;

Or. en

Módosítás 192
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. megjegyzi, hogy a nők munkaerő-
piaci részvétele alacsonyabb, mint a 
férfiaké; hangsúlyozza a jövedelemadó 
csökkentésének fontosságát a munkaerő-
piaci részvétel ösztönzésében; 

Or. en

Módosítás 193
Anne Sander

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet arra, hogy a nők 
alulreprezentáltsága a politikai és a 
közéletben árt az intézmények és a 
demokratikus folyamatok jó 
működésének; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti, regionális és 
helyi szintű döntéshozatalaik során 
ösztönözzék és támogassák a férfiak és 
nők kiegyensúlyozott részvételének 
megkönnyítését célzó intézkedéseket; 

Or. fr

Módosítás 194
Jessica Polfjärd

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sajnálja, hogy a nők nem 
indítanak és vezetnek ugyanannyi 
vállalkozást, mint a férfiak; sürgeti a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
vállalkozásbarát reformokat az egyenlőség 
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előmozdítása és a női vállalkozói szellem 
fokozása érdekében;

Or. en

Módosítás 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. kéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat az országspecifikus 
ajánlások szociális szempontjainak 
végrehajtására, szem előtt tartva a 
szubszidiaritás és nemzeti kompetenciák 
tiszteletben tartását;

Or. en

Módosítás 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet arra, hogy javítani kell 
a nemek szerint lebontott adatok gyűjtését, 
különös tekintettel a nők munkaerő-piaci 
részvételére és a nemek közötti 
egyenlőtlenség alapvető okaira;

Or. en

Módosítás 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
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Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. üdvözli a Bizottság azon 
elkötelezettségét, hogy előmozdítja a nők 
választóként és jelöltként való részvételét a 
2024-es európai parlamenti 
választásokon; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az 
európai választási törvényt annak 
biztosítása érdekében, hogy ideiglenesen 
helyettesíteni lehessen az Európai 
Parlament anyasági, apasági vagy szülői 
szabadsághoz való jogával élő képviselőit; 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
ennek megfelelően vizsgálja felül a 
választási törvényt, és felhívja a Tanácsot, 
hogy hagyja jóvá ezt a felülvizsgálatot;

Or. en

Módosítás 198
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Katrin Langensiepen

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a hajléktalanságról szóló 
nemzeti stratégiák uniós keretrendszerére, 
a tagállamokat pedig arra, hogy 
készítsenek nemzeti hajléktalansági 
stratégiákat, amelyek megelőző és reaktív 
intézkedéseket egyaránt tartalmaznak, a 
nemek közötti megközelítéssel együtt, 
annak érdekében, hogy támogassák a 
hajléktalanná váló nőket, akik gyakran 
komplex traumáktól szenvednek, és 
ismételten traumákkal szembesülnek, 
például családon belüli erőszakkal és 
visszaéléssel, a gyermekük 
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elszakadításával, megbélyegzéssel, 
biztonságos és biztonságos terek 
hiányával stb.;

Or. en

Módosítás 199
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egyértelmű iránymutatásokat 
az interszekcionális keret végrehajtására 
vonatkozóan, amelyben prioritásként kell 
kezelni a megkülönböztetés 
interszekcionális formáival érintett 
csoportok részvételét a politikák és 
intézkedések különféle hatásának 
felmérése érdekében, hogy az egyes 
területeken a megkülönböztetésmentesség 
elveire alapozva lehessen reagálni;

Or. en

Módosítás 200
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. emlékeztet az Európai Parlament 
2019. február 12-i állásfoglalására a 
roma integrációra vonatkozó nemzeti 
stratégiák megerősített, 2020 utáni 
stratégiai keretének szükségességéről, 
amely kimondja, hogy a legtöbb 
tagállamban nem történt javulás a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén, 
hogy komoly aggodalmak vannak a 
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lakhatást illetően, viszont csekély az 
előrelépés a szegénység terén, és erős 
nemi dimenzióra van szükség az EU 
keretén belül; aggodalmát fejezi ki a 
romákkal szemben a Covid19-
világjárvány kapcsán kialakult 
gyűlöletbeszéd miatt, valamint a néhány 
tagállam által bevezetett további 
korlátozások miatt, amelyek célja a roma 
közösségek karanténba helyezése, és attól 
tart, hogy ez negatív következményekkel 
jár a legkiszolgáltatottabb roma 
csoportokra, például a lányokra, a fiatal 
nőkre, az idősebb nőkre, a 
fogyatékossággal élőkre vagy LMBTIQ+ 
személyekre; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
lehető leghamarabb fogadja el a roma 
egyenlőségre és befogadásra vonatkozó 
uniós stratégiai keretet, elemezze a 
koronavírus romákra gyakorolt hatását, 
és fogadjon el intézkedéseket a 
visszaesések elkerülésére;

Or. en

Módosítás 201
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
az EU joga nem tiltja kifejezetten a 
személyek nemi identitása és nemi 
önkifejezése alapján történő 
megkülönböztetést; megjegyzi, hogy az 
LMBTIQ+ személyek továbbra is 
megkülönböztetést, zaklatást és a 
munkaerőpiacról való kirekesztést 
tapasztalnak; emlékeztet az LMBTI-
személyekkel kapcsolatos intézkedések 
listájának jövőjéről szóló, 2019. február 
14-i európai parlamenti állásfoglalásra és 
az LMBTI-személyekkel szembeni 
nyilvános megkülönböztetésről és 
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gyűlöletbeszédről, többek között az 
LMBTI-mentes övezetekről szóló, 2019. 
december 18-i európai parlamenti 
állásfoglalásra; felhívja a Bizottságot, 
hogy a lehető leghamarabb fogadja el az 
LMBTIQ+ személyek esélyegyenlőségére 
vonatkozó stratégiai keretet az Európai 
Bizottság LMBTI személyekkel 
kapcsolatos cselekvési listájának nyomon 
követése céljából a 2016–2019 közötti 
időszakra, és ebben szerepeltessen konkrét 
intézkedéseket a szexuális irányultságon, 
a nemi identitáson, a nemi önkifejezésen 
és a nemi jellemzőkön alapuló 
munkahelyi hátrányos megkülönböztetés 
kezelésére;

Or. en

Módosítás 202
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. emlékeztet a fogyatékossággal élő 
nők helyzetéről szóló, 2018. november 29-i 
európai parlamenti határozatra; sürgeti a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő egységes 
szerkezetbe foglalt javaslatot a 2020 utáni 
stratégia keretében, amely kitér a 
fogyatékossággal élő nőket célzó pozitív 
intézkedések kidolgozására a 
foglalkoztatás, a képzés, az elhelyezkedés, 
az egyenlő karrierlehetőségek, az azonos 
fizetés, a munkahelyi alkalmazkodás és a 
továbbképzés előmozdítása érdekében, 
figyelembe véve a digitális beilleszkedést 
és a munka és a magánélet egyensúlya 
megőrzésének szükségességét; 
hangsúlyozza továbbá a fogyatékossággal 
élők számára nyújtott garancia 
szükségességét, a fogyatékossággal élő 
nők igényeit kielégítő egyedi intézkedések 
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mellett;

Or. en

Módosítás 203
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. elismeri a nem kormányzati 
szervezetek és a nőjogi szervezetek 
kulcsfontosságú szerepét a nemek közötti 
egyenlőtlenséggel, a megkülöböztetéssel 
és a nők elleni erőszakkal szembeni 
küzdelemben; felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa és erősítse meg a civil 
társadalmi szervezetek részvételének és 
aktív részvételének védelmét azáltal, hogy 
finanszírozási eszközöket igényel az 
emberi jogi jogvédők és a civil társadalmi 
szervezetek finanszírozása érdekében a 
nemek közötti egyenlőség hanyatlásának 
és visszaesésének ellensúlyozására, 
valamint a nők szexuális és reproduktív 
egészsége és jogai EU-n belül és az egész 
világon történő előmozdítására;

Or. en

Módosítás 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre hivatalos tanácsi 
struktúrát a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatban, hogy a nemek közötti 
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egyenlőségért felelős miniszterek és 
államtitkárok számára külön vitafórumot 
biztosítsanak, és hogy jobban 
megkönnyítsék a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
az összes uniós politikában, ideértve a 
foglalkoztatási és a szociálpolitikát is;

Or. en

Módosítás 205
Kira Marie Peter-Hansen
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6i. üdvözli a Bizottságnak a nemek 
közötti egyensúly megteremtésére irányuló 
törekvéseit, és reméli, hogy a Bizottság 
egyértelmű elkötelezettség tanúsít az 
összes szakpolitika és program nemekre 
gyakorolt hatása értékelésének 
eredményes végrehajtása iránt az Európai 
Bizottság, valamint más uniós 
ügynökségek és intézmények valamennyi 
szakpolitikájában és programjában, 
továbbá rendszeresen jelentést tesz a 
nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésére vonatkozó feladat 
megvalósulásáról;

Or. en

Módosítás 206
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6i. hangsúlyozza, hogy a nemek 
közötti egyenlőséget érvényesíteni kell az 
Európai Unió politikai pozícióiban, a 
partnerországokkal folytatott 
párbeszédekben, a 
szomszédságpolitikákban és a bővítési 
tárgyalások során; felhívja a Bizottságot, 
hogy mozdítsa elő a nemek közötti 
egyenlőséget a kereskedelmi 
kapcsolatokban, és a harmadik 
országokkal kötött kereskedelmi 
megállapodásokban szerepeltesse az ILO-
egyezmények tiszteletben tartását, ideértve 
az egyenlő díjazásra és a munkahelyi 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
rendelkezéseket is;

Or. it

Módosítás 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy világszerte erősítse tovább az EU 
szerepét a nemek közötti egyenlőség 
katalizátoraként;

Or. en

Módosítás 208
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 k bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6k. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a Menekültügyi és 
Migrációs Alapot használja fel a nők 
beilleszkedésének támogatására irányuló 
tagállami fellépések ösztönzésére, de 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy más 
konkrét intézkedéseket nem fontolnak 
meg a harmadik országbeli 
állampolgársággal rendelkező nők Unión 
belüli alacsony foglalkoztatottságának és 
a menekült, menedékkérő és okmányokkal 
nem rendelkező nők és lányok konkrét 
kiszolgáltatottságának kezelésére; felhívja 
a Bizottságot, hogy foglalkozzon 
valamennyi bevándorló nő és lány 
helyzetével, és kezelje kiemelten az Alap 
következő többéves pénzügyi keretbe 
történő integrálására vonatkozó 
célkitűzést a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából történő költségvetés-
tervezés révén, megnövelt forrásokat 
biztosítva a továbbképzéshez és az 
átképzéshez a minőségi foglalkoztatásra 
és munkakörülményekre való áttérés 
érdekében, és növelve munkaerő-piaci 
részvételüket, valamint fogadjon el 
konkrétabb intézkedéseket a migráns nők 
előtt álló akadályok leküzdésére;

Or. en

Módosítás 209
Anne Sander

Véleménytervezet
6 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6l. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
intenzívebb erőfeszítéseket az európai nők 
foglalkoztatási arányának növelése és 
munkaerőpiaci hozzáférésük 
megkönnyítése érdekében, például a női 
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vállalkozások elősegítésének 
ösztönzésével;

Or. fr

Módosítás 210
Anne Sander

Véleménytervezet
6 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6m. kiemeli a nőknek a vidéki térségek 
gazdaságában betöltött aktív szerepét; 
emlékeztet az Európai Parlament 2017. 
április 4-i állásfoglalására különösen a 
mezőgazdasági ágazatban dolgozó nők 
hiányzó adatnyilvántartásához 
kapcsolódóan; az adatok hiánya a témával 
kapcsolatos pontos statisztikai adatok 
hiányát jelzi; kiemeli annak alapvető 
fontosságát, hogy elismerjék a 
mezőgazdasági ágazatban dolgozó nők 
munkáját, annak érdekében, hogy ez a 
munka láthatóvá váljon, és 
hozzájárulhasson a vidéki térségek 
fejlődéséhez és a nemek közötti 
egyenlőséghez; hangsúlyozza a jó 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának szükségességét, 
nevezetesen a nőnemű házastársaknak a 
mezőgazdasági ágazaton belül 
előirányzott státuszára vonatkozóan, hogy 
lehetővé tegyék számukra a hozzáférést a 
szociális védelemhez, a képzéshez, a 
szülési szabadsághoz és a nyugdíjhoz;

Or. fr

Módosítás 211
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 n bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6n. megjegyzi, hogy a nemek között 
továbbra is különbségek vannak a 
mezőgazdasági foglalkoztatásban, mivel 
itt a nők munkanélküliségének és 
informális foglalkoztatásának az aránya 
magasabb, a vidéki nőket jobban érintik a 
gondozási különbségek, és nagyobb 
nehézségeket tapasztalnak a föld és más 
termelési erőforrások tulajdonlása és 
ellenőrzése terén; üdvözli a Bizottság arra 
irányuló felhívását, hogy be kell fektetni 
az alapszolgáltatások vidéki területeken 
történő fejlesztésébe, és sürgeti a nemek 
közötti egyenlőség szempontjából történő 
költségvetés-tervezésen alapuló 
megközelítést a KAP-ban, valamint azt, 
hogy azonosítsák a KAP második pillére 
szerinti finanszírozási lehetőségeket is a 
nők földhöz való hozzáférésének javítása 
és a munkakörülmények kezelése 
érdekében a vidéki térségekben, 
különösen az idénymunkások 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 212
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6o. megismétli a nemek szerint 
lebontott adatok gyűjtésének további 
javítására irányuló felhívását1d olyan 
területekre vonatkozóan, mint az 
informális foglalkoztatás, a vállalkozói 
szellem, a finanszírozáshoz és az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, a fizetetlen munka, a 
szegénység és a szociális védelmi 
rendszerek hatása; sürgeti továbbá az EU-
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t, hogy dolgozzon ki és építsen be új 
mutatókat, például a dolgozói 
szegénységet, az időszegénységet, az 
időhasználat különbségeit, a 
(fizetett/fizetetlen) gondozói munka 
értékét, valamint a nők és férfiak körében 
a munka és a magánélet egyensúlyáról 
szóló irányelv elfogadottságát;
__________________
1d Az Európai Parlament 2020. 
január 30-i állásfoglalása a nemek közötti 
bérszakadékról.

Or. en

Módosítás 213
Anne Sander

Véleménytervezet
6 p bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6p. emlékeztet arra, hogy az Eurostat 
által 2019-ben közzétett adatok szerint az 
EU-ban a tőzsdén jegyzett vállalatok 
igazgatótanácsi tagjainak csak 28%-a, 
valamint a felső vezetők 18%-a volt nő; 
kiemeli, hogy noha bizonyos tagállamok 
az üvegplafon áttörését célzó jogalkotási 
intézkedésekkel rendelkeznek, az ezek 
végrehajtásával kapcsolatos adatok 
elégtelennek bizonyulnak; felhívja a 
tagállamokat, hogy vezessenek be 
nyomonkövetési és értékelési 
mechanizmusokat annak érdekében, hogy 
az aktuálisan végrehajtott intézkedéseket 
a nemek közötti egyensúlyra irányuló 
politikák jobb hatékonyságának 
biztosítása érdekében szükség esetén 
átirányíthassák vagy kiigazíthassák;

Or. fr
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Módosítás 214
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 r bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6r. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
legmagasabb szintű gazdasági 
döntéshozatalban a nők és férfiak között 
jelentős az egyensúlyhiány; üdvözli a 
Bizottságnak a tőzsdén jegyzett társaságok 
nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek 
közötti egyensúly javításáról és 
kapcsolódó intézkedésekről szóló 
irányelvre (a nők igazgatósági tagságáról 
szóló irányelv) irányuló, a Tanács által 
blokkolt 2012. évi javaslat elfogadására 
irányuló javaslatát; felhívja a Bizottságot 
és a Tanácsot, hogy mérlegelje a 
továbblépést, beleértve olyan további 
intézkedéseket, mint például a 40%-os 
kvóta alkalmazása mind az ügyvezető, 
mind a nem ügyvezető igazgatóságokban, 
továbbá a középvállalkozások bevonását 
az irányelv hatálya alá;

Or. en

Módosítás 215
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 s bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6s. a Covid-19 pandémia hatalmas, 
pusztító hatást gyakorolt a tagállamok 
egészségügyi és gazdasági rendszerére, 
nehézségekbe és foglalkoztatási 
válságokba sodorva a vállalatokat, ezért 
az Európai Unió minden szerve között 
együttműködésre van szükség. Ezért kéri a 
Bizottságot, hogy kövesse nyomon a nők 
munkahelyi és foglalkoztatási helyzetét 
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annak elkerülése érdekében, hogy a nők a 
Covid-19 által okozott válság 
legveszélyeztetettebb csoportjai közé 
tartozzanak, és dolgozzon ki olyan 
intézkedéseket, amelyek garantálják 
számukra a munka világába való 
bekerülést és/vagy az ott maradást;

Or. it

Módosítás 216
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 t bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6t. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy sürgősen fogadjanak 
el a nemek szempontjából érzékeny 
reagálást a Covid19 okozta társadalmi és 
gazdasági válságra, ideértve a nőkre 
vonatkozó konkrét talpraállási 
intézkedések elfogadását a világjárvány 
nők jogaira, jövedelmére és szociális 
védelmére gyakorolt aránytalan és hosszú 
távúhatásának enyhítése érdekében, 
valamint a munka világában felmerülő 
további egyenlőtlenségek és 
megkülönböztetések megelőzésére; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy használják ezt a nemi 
esélyegyenlőségi stratégiát a Covid utáni 
időszak mozgatórugójaként;

Or. en

Módosítás 217
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 u bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6u. üdvözli a szükséghelyzeti 
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai 
eszközt (SURE); felhívja a Bizottságot és 
a tagállamokat annak biztosítására, hogy 
a SURE foglalkozzon a nők jövedelem, 
szociális védelem és nyugdíjjogosultságok 
tekintetében a gondozási terhek, valamint 
az egyenlőtlen foglalkoztatási és 
munkakörülmények miatt felmerülő 
veszteségeivel; szorgalmazza a heti 
munkaidő anélkül történő csökkentését, 
hogy bármilyen módon elveszne az olyan 
nők fizetése, akik otthoni 
gyermekgondozási feladatokkal 
rendelkező gondozók vagy dolgozó szülők;

Or. en

Módosítás 218
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 v bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6v. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
munkanélküli-ellátások időtartamát 
hosszabbítsák meg a teljes gazdasági 
talpraállás megvalósulásáig;

Or. en

Módosítás 219
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 w bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6w. üdvözli a Tanácsnak az „általános 
mentesítő záradék” aktiválásáról szóló 
döntését, és felhívja a tagállamokat, hogy 
fektessenek be a közszolgáltatásokba, 
ideértve az ingyenes gyermek- és 
egészségügyi ellátást is, új minőségi 
munkahelyek létrehozása és a válság 
társadalmi-gazdasági következményeinek 
enyhítése érdekében; úgy véli, hogy a 
megszorító intézkedések hosszú távon 
káros következményekkel járnak, 
különösen a nőkre, ezért nem szabad ilyen 
intézkedéseket a Covid19 okozta válság 
utáni időszakban végrehajtani;

Or. en

Módosítás 220
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 x bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6x. felhívja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy a Covid19-válságra 
adott válaszként mozdítsák elő a szociális 
párbeszédet és a kollektív tárgyalásokat, 
és biztosítsák a szociális partnerek teljes 
körű bevonását a meghozott intézkedések 
kidolgozásába és végrehajtásába; úgy véli, 
hogy a szociális párbeszéd, ideértve a 
kollektív tárgyalásokat is, elősegíti a 
nemek közötti egyenlőséget érvényesítő 
olyan demokratikus talpraállást, 
amelynek során „senki sem marad le”; 
felszólít civil párbeszéd kialakítására a 
civil társadalmi szervezetekkel, a részvételi 
demokrácia és a polgári kezdeményezés 
tiszteletben tartása mellett (az EUSZ 
11. cikke);

Or. en
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Módosítás 221
Eugenia Rodríguez Palop

Véleménytervezet
6 y bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6y. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy ismerjék el a Covid19-
et foglalkozási megbetegedésként; felhívja 
a Bizottságot, hogy módosítsa a 
foglalkozási megbetegedések európai 
ütemtervéről szóló bizottsági ajánlást 
(2003/670/EK) olyan módon, hogy az 
kifejezetten térjen ki a Covid19-re minden 
olyan munkavállaló vonatkozásában, akik 
jelenleg aránytalanul nagy mértékben ki 
vannak téve a fertőzésnek;

Or. en


