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Véleménytervezet (PE 386.544v01-00)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
az Európai Unióban a fiatal nők számára a családi élet és a tanulmányi időszak 
összeegyeztetését lehetővé tevő intézkedések bevezetésére vonatkozó szabályozási keretről
(2006/2276(INI))

Állásfoglalási indítvány

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:1
Ba. preambulumbekezdés (új)

Ba. mivel az oktatási rendszernek magában kell foglalnia azon akadályok 
megszüntetését, amelyek nehézzé teszik a nők és a férfiak közötti tényleges 
egyenlőséget, valamint a nemek közötti teljes egyenlőség elősegítését,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:2
C. preambulumbekezdés

C. mivel a minőségi oktatáshoz, az egész életen át tartó tanuláshoz és szakmai 
képzéshez való hozzáférés elengedhetetlen ahhoz, hogy a fiatalok – férfiak és nők –
képesek legyenek az Európa számára fontos képességeik rendelkezésre bocsátására 
mind a foglalkoztatás és a növekedés élénkítése, mind a generációk közötti 
szolidaritás és a népesség megújítása terén,
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Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:3
C. preambulumbekezdés

C. mivel a minőségi oktatáshoz és szakmai képzéshez való hozzáférés elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a fiatalok – férfiak és nők – képesek legyenek az Európa számára fontos 
képességeik rendelkezésre bocsátására mind a foglalkoztatás és a növekedés 
élénkítése, mind a generációk közötti szolidaritás és a népesség megújítása terén, és 
tekintettel a többgenerációs családok jelentőségére és a jövő generációk oktatási 
folyamatában játszott alapvető szerepére,

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:4
E. preambulumbekezdés

E. mivel Európa jövője attól a képességétől függ, hogy elősegítse a gyermekeket és 
fiatalokat, nőket és férfiakat befogadó társadalmakat, és ennek keretében az anyaság 
vagy az apaság iránti vágyak megvalósulásának, illetve az ellátásra szoruló idős 
emberek vagy fogyatékkal élő személyek ápolásának nem kellene ellentétesnek lennie 
a tanulmányi vagy szakmai választásokkal, illetve nem kellene hátráltatnia azok 
folytatását vagy újbóli felvételét,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Filiz Husmenova

Módosítás:5
Ea. preambulumbekezdés (új)

Ea. mivel egy egyúttal felsőfokú és szakmai oktatás léte egyike azoknak a feltételeknek, 
amelyek lehetővé teszik a foglalkoztatási piachoz való igazi hozzáférést, és egyike 
azoknak az eszközöknek, amelyek a különösen a nőket érintő szegénység 
megelőzését, valamint a férfiak és a nők fizetési szintjének összehangolását célozzák,

Or. bg
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Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:6
H. preambulumbekezdés

H. mivel a várható élettartam növekedése hatással van a generációk közötti és családi 
kapcsolatokra, mivel növekszik az eltartott személyek száma; tekintettel ezen kívül a 
többgenerációs családok jelentőségére és a gyermekek oktatási folyamatában, 
valamint a tanuló és dolgozó szülők segítésében játszott alapvető szerepére,

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:7
J. preambulumbekezdés

J. mivel az anyagi nehézségek és mindenfajta megkülönböztetések gyakran nehézzé 
teszik a tanulmányokhoz való hozzáférést és azok folytatását, és e nehézségek 
különösen súlyosak azoknál a fiatal nőknél és férfiaknál, akik a tanulmányaikkal 
párhuzamosan családi felelősséget és esetleg szakmai felelősséget is viselnek,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:8
J. preambulumbekezdés

J. mivel az anyagi nehézségek gyakran nehézzé teszik a tanulmányokhoz vagy a 
szakmai képzéshez való hozzáférést és azok folytatását, és e nehézségek különösen 
súlyosak azoknál a fiatal nőknél és férfiaknál, akik a tanulmányaikkal vagy szakmai 
képzésükkel párhuzamosan családi felelősséget és esetleg szakmai felelősséget is 
viselnek1,

Or. pl

  
1 2005. évi „Social and Economic Conditions of student life in Europe” EUROSTUDENT-jelentés: 
Hollandiában az összes hallgató 91%-a dolgozik, Írországban 69%-a, Ausztriában 67%-a, Németországban 
66%-a, Finnországban 65%-a.
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Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:9
K. preambulumbekezdés 

K. mivel annak ellenére, hogy a tagállamok nem befolyásolhatják a családi felelősség 
viselésére vonatkozó egyéni választást, kedvező társadalmi és gazdasági környezetet 
kellene létrehozni a gyermekes, illetve azon fiatalok számára, akik ellátásra szoruló 
idős emberekről vagy fogyatékkal élő személyekről gondoskodnak,

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Filiz Husmenova

Módosítás:10
K. preambulumbekezdés

K. mivel annak ellenére, hogy a tagállamok nem befolyásolhatják a gyermekvállalásra 
vonatkozó egyéni választást, a fiatal szülők számára kedvező társadalmi és gazdasági 
környezetet kellene létrehozni, tekintettel azokra a demográfiai kihívásokra, 
amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie, 

Or. bg

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:11
La. preambulumbekezdés (új)

La. tekintettel a fogamzásgátló eszközöknek a nők egészségére és termékenységére való 
ártalmasságára, valamint a születendő gyermekek egészségét érintő káros hatásaira,

Or. pl
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Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:12
M. preambulumbekezdés

M. mivel azok a nők, akik főleg ellátásra szoruló személyekkel foglalkoznak1 a férfiaknál 
hajlamosabbak arra, hogy ne folytassák a tanulmányaikat, időközben abbahagyják 
vagy soha ne is kezdjék újra azokat, - ami elkerülhetetlenül tényleges
megkülönböztetéshez vezet a tanulmányokhoz és az egész életen át tartó tanuláshoz 
való hozzáférésben és azok folytatásában, valamint egyenlőtlenségekhez a férfiak és a 
nők között a szakmai életben,

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:13
Ma. preambulumbekezdés (új)

Ma. mivel annak a célkitűzésnek a teljes eléréséhez, hogy valódi egyenlőség legyen a 
férfiak és a nők között, a nők teljes munkaideje, valamint a nyugdíjjogosultság 
kiszámításába bele kell foglalni a szülési szabadságot és a szülői szabadságot,

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:14
O. preambulumbekezdés

O. mivel a családi felelősség sajátos szükségletekkel jár bizonyos területeken, különösen 
a lakás, a gyermekfelügyelet, az ellátásra szoruló személyek gondozási szolgáltatásai
és a kurzusok rugalmas végzése terén,

Or. es

  
1 2005. évi „Social and Economic Conditions of student life in Europe” EUROSTUDENT-jelentés: 
Lettországban a hallgatók 5,3%-ával szemben a hallgatók 13,8%-ának van gyermeke, Írországban a 10,4%-al 
szemben 12,1%-ának, Ausztriában 10,1%-ával szemben 11,5%-ának.
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Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:15
Pa. preambulumbekezdés (új)

Pa. mivel napjainkban egyre többen élnek alternatív családi modellek szerint, amelyek 
nem felelnek meg az anyából, apából és az ő közös biológiai gyermekeiből álló 
családi egység hagyományos sémájának,

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:16
Pa. preambulumbekezdés (új)

Pa. mivel gyakorlatilag nincsenek olyan nemzeti és európai statisztikák és jelzők, 
amelyek lehetővé tennék a családi felelősséget viselő fiatalok tanulmányi vagy 
szakmai képzési időszak alatti életkörülményeinek megvilágítását,

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Hiltrud Breyer és Raül Romeva i Rueda

Módosítás:17
(-1) bekezdés

(-1) kiemeli, hogy a lányok és a nők oktatása és képzése emberi jog, és olyan lényeges 
összetevő, amely lehetővé teszi, hogy teljes mértékben élvezhessék az egyéb szociális, 
gazdasági, kulturális és politikai jogokat;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:18
1) bekezdés

(1) emlékeztet arra, hogy a következő ajánlások a tanulmányi vagy szakmai képzési 
időszakukban lévő azon fiatalokra (törlés) vonatkoznak, akik családi felelősséget 
kívánnak vállalni, akár anyaság vagy apaság, akár ellátásra szoruló idős emberek 
vagy fogyatékkal élő személyek gondozása esetén;
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Or. es

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:19
(2a) bekezdés (új)

(2a) hangsúlyozza, hogy a demográfia deficit oka részben a fogamzásgátlás, különösen a 
hormonális, amely ártalmas a nők egészségére és termékenységére, miközben káros 
hatásai vannak a születendő gyermekek egészségére,

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:20
4) bekezdés

(4) arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy (törlés) támogassa a hallgatói lét 
családi élettel való összeegyeztethetőségét segítő politikákat, amelyek arra ösztönzik 
a fiatalokat, hogy kiegyensúlyozottan viseljék a családi felelősséget, miközben 
megkímélik őket az e felelősségen alapuló bármely formájú megkülönböztetéstől, és 
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a lehető legjobban érvényre juttassák a 
növekedéshez és az európai versenyképességhez való hozzájárulásukat;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Christa Prets

Módosítás:21
(4) bekezdés

(4) arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gyerekek és a fiatalok számára 
befogadóbb társadalommal szembeni elkötelezettsége keretében támogassa a 
tanulmányok és a képzés családi élettel való összeegyeztethetőségét segítő politikákat 
(törlés), miközben jobban érvényre juttatják a növekedéshez és az európai 
versenyképességhez való hozzájárulásukat;

Or. de
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Módosítás, benyújtotta: Hiltrud Breyer és Raül Romeva i Rueda

Módosítás:22
4) bekezdés

(4) arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a gyerekek és a fiatalok számára 
befogadóbb társadalommal szembeni elkötelezettsége keretében támogassa a hallgatói 
lét családi élettel való összeegyeztethetőségét segítő politikákat; felhívja a figyelmet 
arra, hogy az oktatás és a kutatás ágazataiban több nő (59 %) szerez diplomát, mint 
férfi, de a jelenlétük a karrierlétrán fölfelé haladva fokozatosan jelentősen csökken: 
a doktori címmel rendelkezők 43 %-a nő, de csak 15 % tanszékvezető;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Astrid Lulling

Módosítás:23
5) bekezdés

(5) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy jobban ismerjék el a fiatalok és különösen a 
tanulmányi vagy szakmai képzési időszak alatt családi felelősséget viselő fiatal nők 
helyzetét, különösen úgy, hogy a szükségleteikhez igazított eszközöket (törlés) 
bocsátanak a rendelkezésükre;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:24
5) bekezdés

(5) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy jobban ismerjék el a fiatalok és különösen a 
tanulmányi vagy szakmai képzési időszak alatt családi felelősséget viselő fiatal nők 
helyzetét, különösen úgy, hogy a szükségleteikhez igazított, valamint a szülői 
jövedelemtől és attól független sajátos szociális támogatásokat bocsátanak a 
rendelkezésükre, hogy a tanulmányaikkal párhuzamosan végeznek-e vagy sem 
szakmai tevékenységet;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:25
5) bekezdés

(5) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy jobban ismerjék el a fiatalok – férfiak és nők – és 
különösen a tanulmányi vagy szakmai képzési időszak alatt családi felelősséget viselő 
fiatal nők helyzetét, különösen úgy, hogy a szükségleteikhez igazított és attól 
független sajátos szociális támogatásokat bocsátanak a rendelkezésükre, hogy a 
tanulmányaikkal párhuzamosan végeznek-e vagy sem szakmai tevékenységet;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:26
5) bekezdés

(a francia változatot nem érinti)

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:27
5a) bekezdés (új)

(5a) annak ismeretében, hogy többségében nők foglalkoznak az ellátásra szoruló 
személyekkel, és ez nehezebbé teszi a tanulmányaik végzését, arra ösztönzi a 
tagállamokat, hogy hozzanak létre a személyes függetlenséget és a függő helyzetben 
lévő személyek ellátását elősegítő szociális szolgáltatásokat;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:28
6) bekezdés

(6) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy nyújtsanak „hallgatói biztosításokat” és 
különösen társadalombiztosítást és orvosi ellátást, amelyeket ki lehetne terjeszteni a 



PE 388.442v01-00 10/20 AM\663249HU.doc

Külső fordítás

HU

hallgató(nő) által eltartott személyekre;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:29
6) bekezdés

(6) arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a „hallgatói biztosítások” legyenek ingyenesek
vagy a lehető legalacsonyabb szinten rögzítettek, és azokat terjesszék ki a 
hallgató(nő) által eltartott személyeknek nyújtott sajátos egészségügyi ellátásokra is;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:30
7a) bekezdés (új)

(7a) felkéri a tagállamokat, hogy csökkentsék vagy szüntessék meg azon fiatalok –
férfiak és nők – adóztatását, akik a tanulmányi vagy szakmai képzési időszakukkal 
és a szakmai tevékenységükkel párhuzamosan családi vagy ellátásra szoruló 
személyekkel szembeni felelősséget visel;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Christa Prets

Módosítás:31
8a) bekezdés (új)

(8a) örül a barcelonai Európai Tanács következtetéseinek, amelyek szerint a 
tagállamokat kifejezetten felkérik, hogy 2010-ig hozzanak létre gyermekfelügyeleti 
struktúrákat a 3 éves és a kötelező iskolakezdési kor közötti gyermekek legalább 
90%-a és a 3 évesnél fiatalabb gyermekek legalább 33%-a részére; sajnálja, hogy a 
tagállamok még nem követték megfelelően ezt a felhívást;

Or. de
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Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:32
9) bekezdés

törölve

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Christa Prets

Módosítás:33
9) bekezdés

(9) arra ösztönzi a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy az 
infrastruktúrájuk keretében hozzanak létre gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat, és 
felkéri a tagállamokat, hogy támogassák az ilyen kezdeményezéseket;

Or. de

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:34
9) bekezdés

(9) arra ösztönzi a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy az 
infrastruktúrájuk keretében hozzanak létre felügyeleti szolgáltatásokat, és felkéri a 
tagállamokat, hogy támogassák az ilyen kezdeményezéseket; a család idősebb 
tagjainak (a szülők szülei) jelentőségét is kiemeli és a gyermekek oktatási 
folyamatában, valamint a tanuló és dolgozó szülők segítésében játszott alapvető 
szerepüket;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:35
9a) bekezdés (új)

(9a) kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy valamennyi gyermekes hallgató 
hozzáférhessen – elérhető áron – jó minőségű önkormányzati/állami óvodákhoz;

Or. sv
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Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:36
9b) bekezdés (új)

(9b) kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy valamennyi, idősebb gyermekekkel 
rendelkező hallgató hozzáférhessen – elérhető áron – jó minőségű napközihez;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:37
9c) bekezdés (új)

(9c) kötelezi a tagállamokat, hogy mentesítsék a fiatal embereket, különösen a 
fiatal nőket, az elsősorban az ellátásra szoruló személyekkel szemben őket 
terhelő felelősségtől annak érdekében, hogy tanulmányokat folytathassanak;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás:38
10) bekezdés

(10) felkéri a tagállamokat, hogy a felsőoktatási vagy szakképzési intézményekkel együtt 
ajánlják a tanulmányok rugalmasabb szervezését, például a távoktatási kínálat 
bővítésével és a részidős képzések lehetőségével és több felnőtt számára lehetővé 
téve, hogy az egész életen át tartó tanulás keretében folytassák a képzésüket;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:39
11) bekezdés

(11) arra ösztönzi a tagállamokat és a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy 
jobban vegyék igénybe az új technológiákból eredő rugalmas tanulási technikákat, és 
bocsássák azokat a tanulmányi vagy szakmai képzési időszakban lévő fiatalok és 
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közülük különösen azon fiatal férfiak és nők rendelkezésére, akik családi vagy 
fogyatékkal élő személyekkel szembeni felelősséget viselnek;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:40
12) bekezdés

(12) felkéri a tagállamokat és a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy a 
várandós hallgatók és a kisgyerekes anyák számára biztosítsák az egyenlő 
bánásmódot és a megkülönböztetés-mentességet a tanuláshoz való hozzáférés, annak 
folytatása és az ahhoz való visszatérés terén, és különösen vegyék figyelembe a 
szükségleteiket;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:41
13) bekezdés

(13) felkéri a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy tegyék érzékennyé 
oktatói és szakmai személyzetüket a személyeket eltartó férfi és női hallgatók sajátos 
szükségletei iránt, és ha szükséges, hozzanak létre számukra támogató és tanácsadó 
szolgáltatásokat, így könnyítve a felső- vagy szakmai oktatásba való belépésüket, az 
ilyen tanulmányok folytatását vagy az oda való visszailleszkedésüket;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Astrid Lulling

Módosítás:42
14) bekezdés

(14) felkéri a felsőoktatási vagy szakképzési intézményeket, hogy a tandíjak kiszámításánál 
vegyék figyelembe a családi felelősséget viselő fiatalok – férfiak és nők – anyagi 
helyzetét (törlés);

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:43
14a) bekezdés (új)

(14a) felkéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy nemzeti „tanúsítási” rendszert, 
amely lehetővé teszi azon felsőoktatási vagy szakmai intézmények meghatározását, 
amelyek a hallgatói élet és a családi élet összehangolásának lehetőségeit kínálják 
annak érdekében, hogy a családi felelősséget viselő személyek részére 
megkönnyítsék és támogassák a tanulmányok folytatását vagy újbóli felvételét;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:44
14b) bekezdés (új)

(14b) a vállalkozások szociális felelőssége keretében arra ösztönzi a munkaadókat, hogy 
ítéljenek oda tanulmányi ösztöndíjakat, amelyekből a hallgató(nő)k is 
részesülhetnek annak érdekében, hogy elősegítsék a fiatal diplomások 
foglalkoztatását;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:45
15) bekezdés

(15) felkéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy támogassák az egész életen át 
tartó tanulást, egyebek között szülői szabadság, valamint a munkakörülményekben 
nagyobb rugalmasság, különösen az új technológiák előírása révén;

Or. fr
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Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:46
15) bekezdés

(15) felkéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az egész életen át tartó tanulás 
keretében tegyék lehetővé többek között a szülői szabadságot vagy szülési 
szabadságot vagy személyes okú szabadságot az ellátásra szoruló idős emberek vagy 
a fogyatékkal élő személyek jogszerű felügyeletének és ellátásának indokával, 
valamint nagyobb rugalmasságot a munkakörülményekben, különösen az új 
technológiák alkalmazása révén;

Or. es

Módosítás, benyújtotta: Urszula Krupa

Módosítás:47
15) bekezdés

(15) felkéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy az egész életen át tartó tanulás 
keretében tegyék lehetővé többek között a szülői szabadságot, valamint nagyobb 
rugalmasságot a munkakörülményekben, különösen az új technológiák alkalmazása 
révén; arra is felhívja a tagállamokat, hogy a nők teljes munkaideje, valamint a 
nyugdíjjogosultság kiszámításába foglalják bele a szülési szabadságot és a szülői 
szabadságot annak a célkitűzésnek a teljes eléréséhez, hogy valódi egyenlőség 
legyen a férfiak és a nők között;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:48
15a) bekezdés (új)

(15a) felhívja a tagállamokat és a felsőfokú oktatási vagy szakmai intézményeket, hogy a 
foglalkoztatási piacba történő szakmai integrálásuk megkönnyítése érdekében 
tartsák fenn az azon személyeknek juttatott szociális támogatásokat, akik a 
tanulmányaik befejezését követő hat hónapos időszak alatt családi felelősséget 
viselnek;

Or. pl
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Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:49
15b) bekezdés (új)

(15b) felkéri a tagállamokat, hogy szüntessék meg a tanulmányaikat végző vagy szakmai 
képzésen vagy szülési szabadságon lévő személyeket illetően – anélkül, hogy e 
személyeket megfosztanák a családi támogatásoktól – a kiegészítő munkavállalói 
tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat, ha az összegek nem haladják meg a 
tagállamok által meghatározott értékhatárokat, ami lehetővé tenné számukra, hogy 
kapcsolatban maradjanak a munkaadójukkal, miközben otthon végzik a rájuk bízott 
munkát, és így megkönnyítenék számukra a foglalkoztatási piacra a szülői 
szabadság végén való visszatérésüket;

Or. pl

Módosítás, benyújtotta: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás:50
16) bekezdés

(16) emlékeztet arra, hogy főleg a fiatal nőknek az ellátásra szoruló személyek 
gondozásába való bevonása tanulmányi és szakmai téren a nők és a férfiak közötti 
megkülönböztetéshez vezet; felkéri ezért a tagállamokat, hogy növeljék a családi élet 
értékét és segítsék elő az apák szerepét, valamint a családi életben a felelősségek jobb 
megosztását, a tanulási időszak során és egy tanulmányi ciklus befejezése után is, 
mivel az a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség jelentős összetevője;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:51
16) bekezdés

(16) emlékeztet arra, hogy főleg a fiatal nőknek az ellátásra szoruló személyek 
gondozásába való bevonása tanulmányi és szakmai téren a nők és a férfiak közötti 
megkülönböztetéshez vezet; kiemeli, hogy a férfiakat a háztartási feladatokat, 
valamint a gyermekeket és az ellátásra szoruló személyeket illetően terhelő 
felelősségek megerősítése alapvető összetevő annak lehetővé tételéhez, hogy a fiatal 
nők jobban összehangolhassák anyai szerepüket és a tanulmányaikat; felkéri ezért a 
tagállamokat, hogy (törlés) segítsék elő az apák szerepét, valamint a családi életben a 
felelősségek jobb megosztását, a tanulási időszak során is, mivel az a férfiak és a nők 
közötti esélyegyenlőség jelentős összetevője;
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Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:52
16a) bekezdés (új)

(16a) kötelezi a tagállamokat, hogy úgy dolgozzák át az anyaság védelmére vonatkozó 
rendelkezéseket, hogy elősegítsék a férfiak gyermeknevelésben való részvételét;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:53
17) bekezdés

(17) javasolja a tagállamoknak, a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy a nyílt koordinációs 
módszer, valamint az oktatási és szociális miniszterek értekezletei keretében cseréljék 
ki a családi felelősséget viselő hallgatók támogatása terén kialakított helyes 
gyakorlatokat, továbbá vegyék figyelembe az e téren egyes tagállamokban 
megvalósított innovatív rendelkezéseket;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítás:54
17a) bekezdés (új)

(17a) ajánlja a tagállamoknak, hogy valósítsanak meg a szociális támogatások eltartott 
gyermekekkel élő, harmadik országból származó hallgatóknak történő odaítélését 
vagy rájuk való kiterjesztését megkönnyítő intézkedéseket;

Or. pl
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Módosítás, benyújtotta: Anneli Jäätteenmäki

Módosítás:55
18) bekezdés

(18) javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy az oktatás terén dolgozzanak ki és 
hajtsanak végre a Bizottság részéről közösségi és a tagállamok részéről nemzeti 
programokat, vegyék figyelembe a családi felelősséget viselő hallgatók sajátos 
helyzetét, és felhívja a figyelmüket annak fontosságára, hogy e programokba a 
hallgatói élet és a családi élet összeegyeztetését segítő átfogó cselekvéseket is bele kell 
foglalni; kéri, hogy az oktatási rendszerek legyenek rugalmasak annak biztosítása 
érdekében, hogy egy anya a szülési szabadság után folytathassa a tanulmányait, és 
ugyanazon a szinten lehessen őt újból integrálni, mint amelyen a szülési szabadság 
előtt volt;

Or. en

Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:56
19) bekezdés

(19) felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti helyzetük alapján értékeljék, hogy az oktatási 
rendszereiknek a rugalmasságot és a tanulmányi idővel való jobb gazdálkodást segítő 
reformja járna-e azzal a hatással, hogy felgyorsítja a fiatalok aktív életbe való 
belépését és a családra irányuló vágyaik megvalósítását;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-Orozco és Iratxe 
García Pérez

Módosítás:57
19) bekezdés

(19) felkéri a tagállamokat, hogy a nemzeti helyzetük alapján értékeljék, hogy az oktatási 
rendszereiknek a rugalmasságot és a tanulmányi idővel való jobb gazdálkodást segítő 
reformja járna-e azzal a hatással, hogy felgyorsítja a fiatalok emancipációját és az 
aktív életbe való belépésüket, valamint az anyaságra vagy apaságra irányuló vágyaik 
megvalósítását;

Or. es
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Módosítás, benyújtotta: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás:58
19a) bekezdés (új)

(19a) arra ösztönzi az EUROSTAT-ot és a tagállamokat, hogy igazítsák ki a meglévő 
jelzőket annak érdekében, hogy összegyűjtsék azokat az adatokat, amelyek 
segítségével nemzeti és európai szinten meg lehet határozni egyrészt a felelősséget 
viselő hallgatók és hallgatónők számát és életkörülményeit, másrészt azt, hogy a 
családi felelősségek mennyiben játszanak szerepet a tanulmányok feladásában, 
különösen a fiatal nők esetében;

Or. fr

Módosítás, benyújtotta: Anna Hedh

Módosítás:59
19a) bekezdés (új)

(19a) emlékeztet arra, hogy a fiatal nőknek a tanulmányok és az anyaság 
összeegyeztetésére vonatkozó motivációját az is gyengítheti, hogy a későbbiekben a 
szakmai életük során megkülönböztetéstől tartanak; ezért kötelezi a tagállamokat, 
hogy küzdjenek a munkaadók által a családanyákkal szemben – a felvételkor és az 
előléptetésekkor is – gyakorolt megkülönböztetés ellen;

Or. sv

Módosítás, benyújtotta: Filiz Husmenova

Módosítás:60
20a) bekezdés (új)

(20a) felhívja a tudományos és egyetemi világ szereplőit, hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak a családi 
felelősséget viselő férfiaknak és nőknek a tudományos és / vagy kutatói karrierhez, 
az ilyen típusú karrier választására ösztönözzék őket, és a tudományos környezetben 
tartsák őket;

Or. bg
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Módosítás, benyújtotta: Filiz Husmenova

Módosítás:61
20c) bekezdés (új)

(20c) felhívja a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki és terjesszenek családi felelősséget 
viselő és a társadalom szélére sodródott vagy kisebbségi csoportokból származó 
személyeknek szánt szakmai képzéseket annak érdekében, hogy ők elkerüljék a 
tartós munkanélküliséget, és a foglalkoztatási piachoz való egyenlő hozzáférést 
biztosítsanak számukra;

Or. bg


