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AM_Com_NonLegOpinion

Módosítás 1
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a nemek közötti egyenlőségről 
szóló bizottsági jelentés (COM(2008)0010)1

szerint ugyan a nők munkaerő-piaci 
részvétele folyamatosan növekedett, 
továbbra is jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni a női foglalkoztatás minőségét 
illetően, különösen a nők és férfiak között 
továbbra is fennálló fizetésbeli különbségek, 
a tartós horizontális és vertikális munkaerő-
piaci szegregáció, a nők szakmai 
előmenetelének széttöredezettsége, valamint 
a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetésének nehézsége tekintetében, 
amelyek mindegyike megakadályozza az 
egyenlőséget a munkával töltött és az azt 
követő életszakasz során,

A. mivel a nemek közötti egyenlőségről 
szóló bizottsági jelentés
(COM(2008)0010)2 szerint ugyan a nők 
munkaerő-piaci részvétele folyamatosan 
növekedett, a részmunkaidős állások 
kétharmadát, valamint a 
legbizonytalanabb munkaviszonyokat nők 
töltik be, ezért továbbra is jelentős 
kihívásokkal kell szembenézni a női 
foglalkoztatás minőségét illetően, 
különösen a nők és férfiak között továbbra 
is fennálló fizetésbeli különbségek -
amelyek egyes tagállamokban lényegesen 
nagyobbak az uniós átlagnál - , a tartós 
horizontális és vertikális munkaerő-piaci 
szegregáció, a nők szakmai előmenetelének 
széttöredezettsége, valamint a szakmai és a 
családi élet összeegyeztetésének nehézsége 
tekintetében, amelyek mindegyike 
megakadályozza az egyenlőséget a 
munkával töltött és az azt követő 
életszakasz során,

Or. de

Módosítás 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés
                                               
1  A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008.
2  A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008.
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Véleménytervezet Módosítás

Α. mivel a nemek közötti egyenlőségről 
szóló bizottsági jelentés (COM(2008)0010)1

szerint ugyan a nők munkaerő-piaci 
részvétele folyamatosan növekedett, 
továbbra is jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni a női foglalkoztatás minőségét 
illetően, különösen a nők és férfiak között 
továbbra is fennálló fizetésbeli különbségek, 
a tartós horizontális és vertikális munkaerő-
piaci szegregáció, a nők szakmai 
előmenetelének széttöredezettsége, valamint 
a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetésének nehézsége tekintetében, 
amelyek mindegyike megakadályozza az
egyenlőséget a munkával töltött és az azt 
követő életszakasz során,

mivel a nemek közötti egyenlőségről szóló 
bizottsági jelentés (COM(2008)0010)2

szerint ugyan a nők munkaerő-piaci 
részvétele folyamatosan növekedett, 
továbbra is jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni a női foglalkoztatás 
minőségét illetően, különösen a nők és 
férfiak között továbbra is fennálló 
fizetésbeli különbségek, a tartós 
horizontális és vertikális munkaerő-piaci 
szegregáció, a nők szakmai előmenetelének 
széttöredezettsége, valamint a szakmai és a 
családi élet összeegyeztetésének nehézsége 
tekintetében, amelyek mindegyike 
megakadályozza az egyenlő elbánást az 
oktatásban és a munkával töltött 
életszakasz után, valamint nyugdíjasként 
a fejlődést,

Or. el

Módosítás 3
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel mindenkinek joga van a 
munkához, és a munka nem pusztán 
jövedelemforrás, hanem a társadalom 
minden szegmensében az integráció 
alapvető mozzanata, továbbá a személyes 
fejlődés része, ami szükséges a nők 
gazdasági függetlenségének és 
emancipációjának biztosításáshoz, 

                                               
1  A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008.
2  A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008.
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Or. pt

Módosítás 4
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
18 A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a nőkkel szembeni 
diszkrimináció már a szakmai 
gyakorlatszerzési lehetőségeknél 
elkezdődik, különösen azokban a 
régiókban, ahol magas a 
munkanélküliség, és a nőknek magasabb 
végzettségük ellenére kisebb esélyük van 
arra, hogy magas színvonalú szakmai 
gyakorlatot, és így később jó állást 
szerezzenek,  

Or. de

Módosítás 5
Marian Harkin

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel nincsenek specifikusan a 
nemekkel kapcsolatos iránymutatások sem 
az európai foglalkoztatási stratégiában, sem 
az esélyegyenlőségi pillérben,

mivel sem a nemekkel kapcsolatos 
specifikus iránymutatások, sem az
esélyegyenlőségi pillér nem marad meg az
európai foglalkoztatási stratégiában,

Or. en

Módosítás 6
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a rugalmas biztonság stratégiája 
segítségével várhatóan könnyebb lesz 
összeegyeztetni a nők és férfiak szakmai és
magánéletét; mivel nem mindegyik 
tagállam fogja teljesíteni a barcelonai 
célkitűzéseket 2010-ig; mivel a 
gyermekeken kívüli más eltartott 
családtagok számára biztosított gondozási 
lehetőségek egyelőre nem szerepelnek a 
politikai stratégiákban,

mivel a nők és férfiak szakmai és
magánéletének összeegyeztetése terén 
sürgős javulásra van szükség; mivel nem 
mindegyik tagállam fogja teljesíteni a 
barcelonai célkitűzéseket 2010-ig; mivel a 
gyermekeken kívüli más eltartott 
családtagok számára biztosított gondozási 
lehetőségek egyelőre nem szerepelnek a 
politikai stratégiákban,

Or. pt

Módosítás 7
Maria Matsouka

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a rugalmas biztonság stratégiája 
segítségével várhatóan könnyebb lesz 
összeegyeztetni a nők és férfiak szakmai és 
magánéletét; mivel nem mindegyik tagállam 
fogja teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 
2010-ig; mivel a gyermekeken kívüli más 
eltartott családtagok számára biztosított 
gondozási lehetőségek egyelőre nem 
szerepelnek a politikai stratégiákban,

mivel nem mindegyik tagállam fogja 
teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 
2010-ig; mivel a gyermekeken kívüli más 
eltartott családtagok számára biztosított 
gondozási lehetőségek egyelőre nem 
szerepelnek a politikai stratégiákban,

Or. el

Módosítás 8
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a rugalmas biztonság stratégiája
segítségével várhatóan könnyebb lesz 
összeegyeztetni a nők és férfiak szakmai és
magánéletét; mivel nem mindegyik 
tagállam fogja teljesíteni a barcelonai 
célkitűzéseket 2010-ig; mivel a 
gyermekeken kívüli más eltartott 
családtagok számára biztosított gondozási 
lehetőségek egyelőre nem szerepelnek a 
politikai stratégiákban,

mivel a rugalmas biztonság stratégiája
követelményeket támaszt a nők és férfiak 
szakmai és magánéletének jobb 
összeegyeztetése terén, bár  ezek a 
remények csak akkor teljesülhetnek, ha a 
szociális biztonság javul, és a családnak 
szentelt életszakaszok nem járnak a 
karrierlehetőségek csökkenésével és 
alacsonyabb nyugdíjjárandóságokkal;
mivel nem mindegyik tagállam fogja 
teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 2010-
ig; mivel a gyermekeken kívüli más eltartott 
családtagok számára biztosított gondozási 
lehetőségek egyelőre nem szerepelnek a 
politikai stratégiákban,

Or. de

Módosítás 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a rugalmas biztonság stratégiája 
segítségével várhatóan könnyebb lesz 
összeegyeztetni a nők és férfiak szakmai és 
magánéletét; mivel nem mindegyik tagállam 
fogja teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 
2010-ig; mivel a gyermekeken kívüli más 
eltartott családtagok számára biztosított 
gondozási lehetőségek egyelőre nem 
szerepelnek a politikai stratégiákban,

mivel a rugalmas biztonság stratégiája 
segítségével várhatóan könnyebb lesz 
összeegyeztetni a nők és férfiak szakmai és 
magánéletét; mivel nem mindegyik tagállam 
fogja teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 
2010-ig; mivel a gyermekeken kívüli más 
eltartott családtagok számára biztosított 
gondozási lehetőségek és az atipikus és nem 
hivatalos végzettségek elismerése egyelőre 
nem szerepelnek a politikai stratégiákban,

Or. el
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Módosítás 10
Evangelia Tzampazi

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel, bár a Bizottság jelentése átfogó 
statisztikákat tartalmaz a nők 
foglalkoztatottsági rátájáról, 
iskolázottságukról, részvételükről a 
döntéshozatali folyamatokban, és 
szegénységi rátájukról összehasonlítva a 
férfiakéval, hiányoznak belőle a 
fogyatékosság, kor, szexuális irányultság, 
etnikai származás és vallás szerinti 
megosztásban az adatok, pedig a 
többszörös diszkriminációval szembesülő 
nők helyzete különösen nehéz,

Or. en

Módosítás 11
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
D b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Db. tekintettel a dublini Európai 
Alapítvány "Munka és élet 
egyensúlya"című tanulmányára,

Or. de

Módosítás 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
D c preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Dc. tekintettel az Európai Tanács 2000. 
márciusi lisszaboni ülésének 
következtetéseire, mely 2010-re az 
Unióban a férfiak legalább 70%-os, illetve 
a nők legalább 60%-os 
foglalkoztatottságát tűzte ki célul;
tekintettel továbbá az Európai Tanács 
2001. márciusi stockholmi ülésének 
következtetéseire, melyek értelmében ez a 
célkitűzés kiegészült az általános 
foglalkoztatottságra vonatkozó 67%-os, 
illetve a nők foglalkoztatottságára 
vonatkozó 57%-os időközi célokkal, 

Or. el

Módosítás 13
Marian Harkin

Véleménytervezet
D d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Dd. mivel a nők munkában töltött 
életszakaszát a mélyen gyökerező 
sztereotip férfi-női családi- és 
munkavállalói szerepek miatt csonka aktív 
szakaszok jellemzik, melyek kihatnak a 
nők munkában maradási és előrelépési 
lehetőségeire, potenciálisan 
sebezhetőbbekké teszik őket a 
munkaerőpiacon, és hosszú távú 
következményekkel járnak 
nyugdíjazásukra,

Or. en
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Módosítás 14
Marian Harkin

Véleménytervezet
D e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

De. mivel az európai szociális partnerek 
által 2005-ben elfogadott, a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos intézkedési 
keret többféle intézkedést javasol annak 
érdekében, hogy a lányok a 
karrierlehetőségek szélesebb körét 
fontolják meg, különösen a technikai és 
természettudományos jellegű szakmák 
tekintetében,

Or. en

Módosítás 15
Maria Matsouka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy tegyenek meg a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítéséhez, 
és általában a diszkrimináció elleni 
fellépéshez minden szükséges intézkedést
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, ideértve a rugalmas 
biztonság stratégiáját, amely a legtöbb 
tagállamban hiányzó megfelelő 
infrastruktúra, illetve a stratégia szűk 
értelmezése következtében a nők 
helyzetének romlásával, vagy a férfiak és 
nők közti egyenlőség terén történő 
visszalépéssel járhat;

Or. el
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Módosítás 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi szociális, illetve foglalkoztatási 
és szociális biztonsági politika terén, 
különösen a rugalmas biztonság stratégiája 
tekintetében;

Or. es

Módosítás 17
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;
rámutat, hogy a nők esélyegyenlőségét
csak átfogó életszakasz-politika révén 
lehet megvalósítani, ami az oktatási, 
foglalkozási családi és önkéntes munkával 
töltött munkaszakaszok tényleges nemek 
közötti megosztását eredményezi, illetve 
felelőssé tesz minden szereplőt (gazdasági 
és szociális partnerek, politikusok) a 
mindenki számára előnyös változások 
tekintetében;

Or. de
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Módosítás 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsa a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését 
valamennyi foglalkoztatási és szociális 
biztonsági politika terén, különösen a 
rugalmas biztonság stratégiája 
tekintetében, és hogy segítse elő a nemi 
dimenzió beépítését valamennyi 
politikájába;

Or. el

Módosítás 19
Maria Matsouka

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat, hogy a nők 
foglalkoztatottsága terén bekövetkezett 
relatív számszerű növekedés ellenére a 
Bizottság által jelentett adatok szerint a 
férfiak és nők egymáshoz viszonyított 
foglalkoztatottsága terén az átlagos 
európai diszparitás magas maradt 
(14.4%), miközben az 55 év felettiek 
körében a szám jóval magasabb (17.8%), 
illetve egyes tagállamokban a diszparitás 
meghaladja a 30%-ot;

Or. el
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Módosítás 20
Evangelia Tzampazi

Véleménytervezet
Paragraph 1 b (new)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja a tagállamokat a 
foglalkoztatás terén a nőkkel és férfiakkal 
kapcsolatos egyenlő bánásmódra 
vonatkozó közösségi rendelkezések teljes 
körű alkalmazására, ideértve a 
hozzáférésre, a munkafeltételekre, a 
rugalmas munkaidőre, a karrierfejlődésre 
és az előléptetésre, az egyenlő munkáért 
illetve egyenlő értékű munkáért egyenlő 
bérre, az elbocsátásra, a nemi alapú 
diszkrimináció esetén a bizonyítási teher 
megfordulására, a szexuális zaklatásra és 
a terhes nők, anyák és apák védelmére, 
továbbá a jó minőségű, megfizethető árú 
javakhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésre és ellátásokra, így a 
gyermekgondozásra, továbbá az idősek és 
fogyatékosok, illetve más segítségre 
szoruló személyek ellátására vonatkozó 
rendelkezéseket;

Or. en

Módosítás 21
Marian Harkin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki olyan eszközöket, 
amelyek garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy alakítsanak ki olyan eszközöket, 
amelyek garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb 
álláshoz, jobb fizetéshez és 
karrierlehetőségekhez jussanak;
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Or. en

Módosítás 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy
a vállalkozásokkal és oktatási 
intézményekkel együttműködve alakítsanak 
ki olyan oktatási és képzési programokat, 
amelyek garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak;

Or. es

Módosítás 23
Gabriele Stauner

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz
jussanak;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők
végzettségüknek megfelelő állásokhoz
jussanak;

Or. de

Módosítás 24
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak; felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak célzott intézkedéseket a fiatal 
nőket az oktatásból a képzésbe történő, 
illetve a képzésből a szakmai karrierre 
történő átlépés szakaszai során sújtó 
diszkrimináció megszüntetése érdekében;

Or. de

Módosítás 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai
végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz 
jussanak;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
alakítsanak ki olyan eszközöket amelyek 
biztosítják, hogy a magasabb szakmai
végzettséggel rendelkező nők az 
ugyanolyan képességű férfiakkal azonos 
esélyekkel rendelkeznek minőségi munkák 
megszerzésére és szakmai fejlődésre a köz-
és magánszektorban;

Or. el

Módosítás 26
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy sok, az EU-ban 
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létrehozott állás határozott időre szóló 
szerződéses és ideiglenes, és ez a jelenség 
különösen a nőket érinti; felhívja ennek 
következtében a Bizottságot és a 
Tagállamokat, hogy segítsék elő az 
ideiglenesség elleni küzdelmet szolgáló 
intézkedések elfogadását, támogatva a 
határozott idejű szerződésekről a 
határozatlan idejűekre történő átállást; 

Or. pt

Módosítás 27
Petru Filip

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a rendelkezésre álló 
európai és nemzeti alapokhoz történő 
hozzáférés fontosságát a munkaerőpiacon 
a sebezhető csoportok körébe sorolt nők 
aktív részvételét célként kitűző projektek 
alapján;

Or. ro

Módosítás 28
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a strukturális alapok 
végrehajtásával összefüggésben tűzzenek 
ki a foglalkoztatási és szociális szektorban 
a nőket sújtó hátrányok tekintetében a 
valós helyzetet tükröző egyedi célokat a 
nők részvételére vonatkozóan a 
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támogatási programokban, összhangban a 
nemek közötti egyenlőség 
megvalósításának szektorközi céljával;
rámutat, hogy az előző támogatási 
időszakokban szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a nemi szempontból 
semleges módszerekre történő általános 
utalás gyakran azt eredményezi, hogy a 
nők a férfiaknál kevésbé részesülnek a 
strukturális alapokból; felhívja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
iránymutatásokat a strukturális alapok 
nemi szempontú költségvetésére, és 
tesztelje őket kísérleti projektek keretében;

Or. de

Módosítás 29
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet a szakmai, a családi és a 
magánéletről szóló 2004. március 9-i 
állásfoglalására, 1 amelyben kérte a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy 
keretirányelvre a szakmai, a családi és a 
magánélet összeegyeztetésére vonatkozóan, 
amely többek között lehetővé teszi olyan 
kiegészítő mechanizmusok bevezetését, 
amelyek elősegítik, hogy a nők és férfiak 
egyformán vegyenek részt az eltartott 
családtagok gondozásában;

3. emlékeztet a szakmai, a családi és a 
magánéletről szóló 2004. március 9-i 
állásfoglalására, 2 amelyben kérte a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy 
keretirányelvre a szakmai, a családi és a 
magánélet összeegyeztetésére 
vonatkozóan, amely többek között lehetővé 
teszi olyan kiegészítő mechanizmusok 
bevezetését, amelyek elősegítik, hogy a 
nők és férfiak egyformán vegyenek részt az 
eltartott családtagok gondozásában, és 
amely tartalmazza az Európai Alapítvány 
tanulmányait a munka- és magánélet 
egyensúlyáról;

Or. de

                                               
1 HL C 102. E, 2004.4.28., 492. o.
2  OJ C 102 E,  28.4.2004, p. 492.

Adlib Express Watermark



AM\727353HU.doc 17/32 PE407.784v01-00

HU

Módosítás 30
Petru Filip

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy annak érdekében, 
hogy a munkaerőpiacról kilépni 
kényszerülő vagy részmunkaidős 
szerződés alapján foglalkoztatott nők 
elláthassák családi kötelezettségeket, 
javítsák a vonatkozó jogi kereteket, 
továbbá számítsák újra nyugdíjaikat oly 
módon, hogy figyelembe vegyék az ilyen 
időszakokat; 

Or. ro

Módosítás 31
Maria Matsouka

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a munka és a 
család egyensúlya közvetlenül kapcsolódik 
a munka- és jövedelembiztonsághoz, 
valamint a munkafeltételekhez, különösen 
a nők esetében;

Or. el

Módosítás 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3c. javasolja, hogy a Bizottság folytassa a 
konzultációt a szociális partnerekkel a 
szakmai, magán- és családi élet jobb 
összeegyeztethetőségét célzó, az Európai 
Közösség általi fellépés lehetséges 
irányairól, tekintettel a jelenlegi keretek 
javítására és a Tanács barcelonai ülésén 
(2002) született célkitűzésekre; 

Or. el

Módosítás 33
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3d. megjegyzi, hogy a demográfiai 
változások következtében becslések szerint 
2030-ra az aktívak és inaktívak arány 2:1-
hez lesz; felhívja a Bizottságot, a férfiak 
és nők számára a szakmai és gondozási 
kötelezettségek közötti egyensúly 
megteremtését lehetővé tevő politikai 
kezdeményezések kidolgozásával 
támogassa a gondozási tevékenységeket 
végzők jövőbeli szerepét;

Or. en

Módosítás 34
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3e. felhívja a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy biztosítsák a férfiak és 
nők egyforma gazdasági függetlenségét, a 
magán- és szakmai élet 
összeegyeztethetőségét, a 
döntéshozatalban való egyenlő 
képviseletet, a nemi erőszak minden 
formájának megszüntetését és a nemi 
sztereotípiák megszüntetését célzó 
specifikus politikák kidolgozását; 

Or. en

Módosítás 35
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3f. emlékezteti a Bizottságot a férfiak és 
nők közti egyenlőséget célzó 2006-2010-es 
útitervére;

Or. en

Módosítás 36
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3h. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt 
különösen a kis- és középvállalkozásokkal 
olyan megoldások kidolgozása érdekében, 
amik lehetővé  teszik a kis- és 
középvállalkozások számára, hogy a 
munka és az élet kiegyensúlyozott 
perspektíváját kínálják alkalmazottaik 
számára;
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Or. en

Módosítás 37
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető és 
megfizethető, jó minőségű szolgáltatások 
álljanak rendelkezésre a szakmai és a családi 
élet jobb összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében;

4. kiemeli a munkáltatók és a 
szakszervezetek szerepét jogvesztés és 
fizetéscsökkenés nélküli tisztességes
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető és
megfizethető, jó minőségű szolgáltatások 
álljanak rendelkezésre a szakmai és a családi 
élet jobb összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében;

Or. pt

Módosítás 38
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern 
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető 
és megfizethető, jó minőségű 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre a 
szakmai és a családi élet jobb 
összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében;

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern 
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető 
és megfizethető, jó minőségű 
szolgáltatások álljanak rendelkezésre a 
szakmai és a családi élet jobb 
összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a jó gyakorlatok cseréjét a 
munka és magánélet összeegyeztetése 
terén;

Or. en
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Módosítás 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern 
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető és 
megfizethető, jó minőségű szolgáltatások 
álljanak rendelkezésre a szakmai és a családi 
élet jobb összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében;

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern 
munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy a 
távolságot tekintve elérhető és megfizethető, 
jó minőségű szolgáltatások álljanak 
rendelkezésre a szakmai és a családi élet 
jobb összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében, amely célkitűzést a társadalmi 
közösségi felelősségvállalási 
kezdeményezések segítenek megvalósítani;

Or. el

Módosítás 40
Ilda Figueiredo

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak hatékony intézkedéseket a 
különböző szektorokban a szociális 
előírásoknak való megfelelés és a 
munkavállalói jogok érvényesülésének 
garantálása érdekében, biztosítva ezáltal a 
munkavállalók, különösképpen a nők 
megfelelő jövedelmét, a munkahelyi 
biztonsághoz és egészséghez való jogot, a 
szociális védelmet és a szakszervezetek 
szabadságát, és a férfiak és nők közti 
munkahelyi megkülönbözetés
megszüntetésének előmozdítását;

Or. pt
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Módosítás 41
Petru Filip

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a nők aktív 
szakszervezeti szerepvállalásának 
fontosságát a nők munkahelyi védelméhez 
és a nekik járó jogosultságok 
biztosításához kapcsolódó feladatok 
tekintetében;

Or. ro

Módosítás 42
Petru Filip

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. javasolja szociális védelmi programok 
végrehajtását a munkahelyekhez közeli 
iskoláskor előtti gondozó létesítmények 
létrehozása érdekében, tekintettel a nők 
kettős helyzetének megkönnyítésére;

Or. ro

Módosítás 43
Marian Harkin

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. egyetért a szociális partnerek 
cselekvési kerettervében a nem lineáris 
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karrierutak megteremtésére vonatkozó 
javaslatával, melynek értelmében 
váltakozik a hangsúly a szakmai 
tevékenység és a családi felelősségvállalás
között, a férfiak és nők szükségtelenül 
hosszú munkaideje kultúrájának 
alternatívájaként;

Or. en

Módosítás 44
Marian Harkin

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét;

törölve

Or. en

Módosítás 45
Gabriele Stauner

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak kiegyensúlyozott 
jövedelmét;

Or. de
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Módosítás 46
Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét; rámutat, hogy szükség van 
a nők szükségleteit megcélzó üzleti induló 
programokra és kölcsönökre annak 
érdekében, hogy növekedjen a nők 
részvételi aránya ebben a fontos gazdasági 
szektorban;

Or. de

Módosítás 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét;

5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki 
célul a nők és férfiak egyenlő bérezését és
egyforma szakmai fejlődését;

Or. el

Módosítás 48
Evangelia Tzampazi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a nemek között 
egyenlőség biztosítására irányuló 
valamennyi politikai intézkedés és 
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cselekvés során vegyék figyelembe a 
fogyatékosság, életkor, szexuális 
orientáció, etnikai eredet vagy vallási 
meggyőződés, illetve diszkriminált 
személyekhez fűződő, pl. anyai vagy 
házastársi kapcsolataik miatt többszörös 
diszkriminációt elszenvedő nők helyzetét;

Or. en

Módosítás 49
Evangelia Tzampazi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja az Európai Szociális 
Alapban és a PROGRESS 2007-2013 
programban szerepelő intézkedéseket, 
melyek egyebek mellet a nők munkaerő-
piaci helyzetének javítására és a 
diszkrimináció elleni harc további 
támogatására irányulnak;

Or. en

Módosítás 50
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek 
be mechanizmusokat annak biztosítására, 
hogy a nők és férfiak igazságos elbánásban 
részesüljenek a nyugdíjrendszerekben.

6. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek 
be mechanizmusokat annak biztosítására, 
hogy a nők és férfiak igazságos elbánásban 
részesüljenek a nyugdíjrendszerekben, 
illetve, hogy mérjék fel a 
nyugdíjreformoknak a nők életére 
gyakorolt hatását.
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Or. en

Módosítás 51
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy alakítsanak ki a 
lisszaboni növekedési és 
munkahelyteremtési stratégia 
végrehajtásának követésére a nemi 
dimenziót figyelembe vevő minőségi 
indikátorokat; 

Or. en

Módosítás 52
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felhívja a Bizottságot, hogy indítson a 
nemi diszkriminációval kapcsolatban 
tájékoztató kampányt a közvélemény 
figyelmének fokozása, az előítéletek és a 
nemi diszkrimináció megszüntetése, és a 
nők munkaerő-piaci helyzetének javítása 
érdekében; 

Or. en

Módosítás 53
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. felhívja a Bizottságot, hogy a nemi 
dimenziót jelenítse meg az uniós oktatási 
programokban;

Or. en

Módosítás 54
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák anyagilag 
a nők vállalkozói tevékenységét minden 
foglalkozási területen és könnyítsék meg a 
nők nem hagyományos női 
foglalkozásokba való integrációját;

Or. en

Módosítás 55
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. hangsúlyozza a nők körén belüli 
sebezhető csoportoknak, így különösen a 
fogyatékos nőknek, az eltartottakkal 
rendelkező nőknek, az idős nőknek, a 
vidéki területeken élő nőknek, a 
kisebbséghez tartozó nőknek, és a 
bevándorlói státuszban lévő nőknek a 
munkaerő-piaci integrációját célzó 
eszközök és megfelelő mechanizmusok 
azonosításának fontosságát; felhív az 
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informális tanulás jobb elismerésére e 
folyamat elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 56
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéséket az egyenlő 
bérezésről szóló irányelv minden 
tagállamban történő tényleges 
végrehajtása és a 2002. márciusi 
barcelonai Európai Tanácsnak a jó 
minőségű gyermekgondozás tekintetében 
elfogadott célkitűzései végrehajtása 
érdekében; felhívja továbbá a Bizottságot, 
hogy erősítse meg a szülői szabadságról 
szóló irányelvet;

Or. en

Módosítás 57
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. hangsúlyozza a munkahelyi 
pszichológiai-, valamint szexuális és 
erkölcsi zaklatás elleni folyamatos 
küzdelem szükségességét;

Or. en
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Módosítás 58
Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6h. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat 
valamint saját szervezeti egységeit, hogy a 
nemi dimenziót nagyobb mértékben 
vegyék figyelembe az Unió jövőbeli 
költségvetéseiben;

Or. en

Módosítás 59
Maria Matsouka

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6i. hangsúlyozza, hogy a nyugdíjazási 
korban a férfiak és a nők egyenlő 
elbánása visszaállításának a 
kedvezményesebb bánásmód elvén kell 
alakulnia, vagyis az egyenlőséget a  
kedvezményesebb feltételeknek a 
hátrányosabb helyzetben lévő csoportra 
történő kiterjesztése szavatolja;

Or. el

Módosítás 60
Evangelia Tzampazi

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. felhívja a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki és valósítsanak meg 
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fenntartható szociális védelmi 
rendszereket, melyek figyelembe veszik a 
nők és férfiak speciális munkaerő-piaci, 
illetve a társadalmi és gazdasági életben 
való helyzetét, például a részmunkaidőben 
dolgozó, a karrierjüket megszakító, illetve 
a családban több eltartottal rendelkező 
nők helyzetét;

Or. en

Módosítás 61
Petru Filip

Véleménytervezet
6 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6k. javasolja az oktatási politikák gondos 
kidolgozását a nők számára 
"elérhetetlen" karrierutakra vonatkozó 
előítéletek sugalmazása elkerülése 
érdekében, és javasolja a vezetői állások 
betöltésének teljes átláthatóvá tételét a 
nemi alapon történő diszkrimináció 
elkerülése érdekében; 

Or. ro

Módosítás 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Véleménytervezet
6 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6l. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai 
Szövetség a Családokért keretében, a 
szakmai és a magánélet jobb 
összeegyeztetése érdekében támogassa 
valamennyi érdekelt testület között az 
együttműködést és a partnerségi 
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kapcsolatok fejlesztését.
Or. el
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