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MÓDOSÍTÁS: 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ba. mivel a nagy és egyre növekvő 

egyenlőtlenségek nem csak a szegénység 

felszámolása felé történő haladást 

hátráltatják, hanem a társadalmi 

befogadás és a társadalmi kohézió 

fokozására irányuló erőfeszítéseket is; 

 

Módosítás  2 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel a nők és férfiak közti 

egyenlőségről szóló létező jogszabályok 

végrehajtása és az aktuális szakpolitikai 

keret modernizálása révén növelni kell a 

nők munkaerőpiaci részvételét a munka és 

a magánélet közötti egyensúly javítása 

céljából; 

 

Módosítás  3 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca. mivel a Bizottság által kért és a 

tagállamok által végrehajtott megszorító 

politikák az utóbbi évek gazdasági 
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válságát tetézve fokozták az 

egyenlőtlenséget és különösen a nőket 

sújtották, súlyosbítva szegénységüket és 

egyre jobban kiszorítva őket a 

munkaerőpiacról; 

 

Módosítás  4 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C b preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cb. mivel pozitív korreláció van a nők 

és férfiak közti fokozottabb egyenlőség és 

az erősebb gazdasági növekedés, a 

befogadás, a munkahelyteremtés és a 

vállalkozások fellendülése között; 

 

Módosítás  5 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C b preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cb. mivel a nemek közti egyenlőség a 

nők szegénysége elleni küzdelem eszköze, 

hiszen kedvezően befolyásolja a 

termelékenységet és a gazdasági 

növekedést, továbbá a nők nagyobb 

munkaerőpiaci részvételéhez vezet, ami 

számos társadalmi és gazdasági előnnyel 

jár; 

 

Módosítás  6 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C c preambulumbekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cc. mivel a tisztességes és befogadó 

gazdasági növekedés összefüggésében a 

nők és férfiak közti egyenlőség fontos 

gazdasági erőforrást jelent, és mivel a 

foglalkoztatásbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése nem csak az egyenlő 

bánásmód elérésének eszköze, hanem a 

munkaerőpiaci hatékonyság és a 

versenyképesség biztosításának is; 

 

Módosítás  7 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fa. mivel a mindenki számára 

fenntartható fejlődés eléréséhez a 

szegénység felszámolását célzó európai 

stratégiák szükségesek; 

 

Módosítás  8 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

I a preambulumbekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ia. mivel a nőket aránytalan 

mértékben érinti a válság és mivel a zöld 

munkahelyek a válsággal szemben a többi 

munkahelynél ellenállóbbaknak 

bizonyultak; 

 

Módosítás  9 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. sajnálatosnak tartja a megszorító 

politikákat, amelyek a gazdasági válsággal 

együtt hozzájárulnak a szegénységi ráta 

növekedéséhez, különösen a nők esetében; 

 

Módosítás  10 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a. kéri a Bizottságtól annak 

értékelését, hogy a növekvő 

egyenlőtlenségek milyen mértékig 

hathatnak ki a fent említett pontokra, és 

kéri stratégia kidolgozását e fenyegetések 

elhárítására; 

 

Módosítás  11 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 2a. nemzeti célokat meghatározó 

európai stratégia bevezetésére szólít fel az 

egyenlőtlenségek csökkentése érdekében; 

 

Módosítás  12 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. megállapítja, hogy a Bizottság nem 

jogalkotási javaslatokkal és a 21. századi 

kihívások kezelése céljából többféle 
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szabadságfajtát felvázoló jogalkotási 

javaslattal válaszolt az EU-ban élő és 

dolgozó nők és férfiak számára a munka 

és a magánélet közötti jobb egyensúly 

kialakítására irányuló felhívására; 

hangsúlyozza, hogy a Bizottság javaslatai 

jó alapul szolgálnak, melyek alapján 

javítható a munka és a magánélet közti 

egyensúly és mind a nők, mind a férfiak 

számára rugalmas munkafeltételek 

biztosíthatók a fizetett és nem fizetett 

munka területén tapasztalható 

egyenlőtlenségek csökkentése céljából; 

 

Módosítás  13 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. rámutat, hogy noha az Európai 

Unióban a nők az egyetemi végzettséggel 

rendelkezők többségét (60%) alkotják, 

foglalkoztatási arányuk és előmeneteli 

pályájuk nem tükrözi lehetőségeik teljes 

kiaknázását; hangsúlyozza, hogy az 

inkluzív, hosszú távú gazdasági növekedés 

azon múlik, hogy – elsősorban a 

horizontális és vertikális foglalkoztatási 

szegregáció felszámolása révén – 

megszűnik-e a nők iskolai végzettsége és 

munkaerőpiaci helyzete közötti szakadék; 

 

Módosítás  14 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. felhívja a Bizottságot, hogy 

készítsen a növekvő uniós 

munkanélküliségről az egyenlőtlenségeket 

életkor és nem szerint kifejező 
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statisztikákat, egyúttal jelezve a vidéki és a 

városi területeken élők közti 

egyenlőtlenségeket is; 

 

Módosítás  15 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 b bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10b. hangsúlyozza, hogy a nemek 

közötti nyugdíjszakadék megelőzése és 

megszüntetése, valamint a nők időskori 

szegénységének csökkentése leginkább és 

elsősorban az olyan feltételek 

kialakításától függ, melyek további 

munkaerőpiaci integrációjuk és a 

fizetések, a szakmai pályafutás során való 

előrelépés és a teljes munkaidős 

foglalkoztatás tekintetében való egyenlő 

lehetőségek biztosítása révén lehetővé 

teszik a nők számára, hogy egyenlő 

nyugdíjjárulékot fizethessenek be; 

 

Módosítás  16 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 c bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10c. hangsúlyozza, hogy a női 

vállalkozók az uniós gazdaság jelentős 

pillérei, ami kulcsfontosságú az 

egyenlőtlenségek elleni küzdelemben és a 

nők pénzügyi függetlenségének 

megteremtésében, ezért különösen az 

oktatás és a szakképzés, a női tulajdonlás 

elősegítése, vállalkozói hálózatok, 

beruházáshoz és hitelhez való hozzáférés, 

valamint a vezető szervekben a nők 

képviseletének előmozdítása révén elő kell 

azt mozdítani és támogatni; 
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Módosítás  17 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 d bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10d. kiemeli a női digitális 

vállalkozások további ösztönzésének és 

támogatásának jelentőségét, mivel ebben 

az ágazatban a vállalkozóknak mindössze 

19%-a nő; rámutat, hogy a munkaerőpiac 

digitalizálása új lehetőségeket kínál a nők 

– többek közt kisméretű digitális – 

vállalkozásaihoz, melyek sok esetben nem 

igényelnek jelentős kezdőtőkét, és a 

társadalmi befogadást erősítő szociális 

gazdaság keretében működő 

vállalkozásokhoz; ezzel összefüggésben 

javasolja, hogy a tagállamok erősítsék a 

nők és lányok digitális készségeit, digitális 

jártasságát és digitális társadalmi 

befogadását mind az IKT-ágazatban, 

mind azon kívül, mivel egyre több 

munkahely igényel digitális készségeket, 

tekintettel arra, hogy a digitális 

társadalmi befogadás a nők és férfiak 

közti fizetésbeli egyenlőtlenségek elleni 

küzdelem eszköze lehet, mivel a digitális 

készségeket igénylő munkákért fizetett 

bérek általában magasabbak; 

 

Módosítás  18 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 e bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10e. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 

vegyék fontolóra az életkornak megfelelő 

IKT-képzés korai szakaszban történő 

bevezetését, és fektessenek külön 

hangsúlyt arra, hogy bátorítsák a 
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lányokat a digitális terület iránti 

érdeklődésre, és védjék meg őket a 

korlátozó és negatív sztereotípiáktól; 

 

Módosítás  19 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11a. felszólítja a Bizottságot, hogy 

szenteljen külön figyelmet a 30 alatti 

fiataloknak, akiket gyakran figyelmen 

kívül hagynak, különösen ha nagy 

munkanélküliségű régiókban élnek; 

megállapítja, hogy ezt a figyelmen kívül 

hagyást különösen az ezekben a 

régiókban élő fiatal nők érzik; 

 

Módosítás  20 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 b bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11b. felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy hangsúlyozzák a zöld 

munkahelyek előmozdításának 

szükségességét és ösztönözzék a 

foglalkoztatást a vidéki és hanyatló 

területeken és tegyék azokat vonzóbbá a 

nők számára; 

 

Módosítás  21 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 a bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. rámutat, hogy a szegénységnek 

Európában női arca van, és hogy a 

szegénység különösen az egyedülálló 

anyákat, a fiatal és az idős nőket sújtja; 

rámutat, hogy azt, hogy 2020-ig 20 millió 

fővel lehessen csökkenteni a szegénységi 

szinteket, a nemek közti egyenlőség 

általánosan érvényesítésén alapuló, 

elsősorban a nők munkaerőpiaci 

részvételének növelésére és támogatására 

összpontosító szegénységellenes 

szakpolitikákkal lehet elérni; 

 

Módosítás  22 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 

garantáljanak tisztességes nyugdíjakat 

biztosító rendelkezéseket, többek közt 

állami nyugdíjminimumot annak 

biztosítása érdekében, hogy senki – és 

különösen az aktív foglalkoztatási 

időszakban tapasztalható bérszakadék 

eredményeként már eleve alacsonyabb 

nyugdíjban részesülő nők – ne legyen 

nyugdíjas korában rosszabb gazdasági 

helyzetnek kitéve; 

 

Módosítás  23 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. felhívja a figyelmet arra, hogy az 

új technológiákat alapvető eszköznek kell 

tekinteni új munkahelyek létrehozására, 
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illetve lehetőségnek arra, hogy segítsenek 

a nőknek kilépni a szegénységből; 

 

Módosítás  24 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 30a. megjegyzi, hogy a szegénységet 

továbbra is a halmozott háztartási 

jövedelem alapján mérik, ami feltételezi, 

hogy a háztartás valamennyi tagja 

ugyanannyit keres és a források egyenlően 

oszlanak meg; a női szegénység mértékének 

feltárása érdekében egyénre szabott 

jogosultságokra és számításokra szólít fel az 

egyéni jövedelmek alapján; 

 

Módosítás  25 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32a. emlékeztet a közszolgáltatások 

fontosságára a nemek közti egyenlőség 

előmozdítása terén; megállapítja, hogy e 

területek kiadásai tekinthetők gazdasági 

megtérüléssel járó beruházásoknak, ezért 

külön figyelmet érdemelnek az uniós 

gazdasági kormányzási és költségvetési 

felügyeleti szabályok keretében; 

 

Módosítás  26 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 b bekezdés (új) 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 32b. ismételten felhívja a Tanácsot, hogy 

mihamarabb fogadja el a tőzsdén jegyzett 

társaságok nem ügyvezető igazgatói 

körében a nemek közötti egyensúlyról szóló 

irányelvet, mivel az jelentős első lépés az 

egyenlő képviselet felé az állami és 

magánszektorban; 
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A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK 
EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 26.6.2017    

 
 


