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Módosítás 1
Urszula Krupa

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a foglalkoztatási mobilitás a 
lisszaboni stratégia célkitűzései 
megvalósításának kulcsfontosságú
eszköze, de még mindig nagyon alacsony, 
különösen a nők körében,

A. mivel a foglalkoztatási mobilitás a 
lisszaboni stratégia célkitűzései 
megvalósításának számos eszköze közül az 
egyik, de még mindig nagyon alacsony, 
különösen a nők körében,

Or. pl

Módosítás 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(Aa) mivel jelenleg a keresőképes korú 
polgárok mintegy 2%-a a hazájától 
különböző tagállamban él és dolgozik; 
továbbá mivel az EU összes migránsainak 
mintegy 48%-a nő,

Or. en

Módosítás 3
Urszula Krupa

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a dinamikus munkaerőpiac 
komoly kihívásokat jelent a 

B. mivel a dinamikus munkaerőpiac 
komoly kihívásokat jelent a 
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munkavállalók, és különösen a 
kisgyermekes nők számára, és arra 
kényszeríti őket, hogy vagy szakmai, vagy 
családi életük kárára kompromisszumokat 
kössenek,

munkavállalók, és különösen a családok és 
a kisgyermekes nők számára, és arra 
kényszeríti őket, hogy vagy szakmai, vagy 
családi életük kárára kompromisszumokat 
kössenek,

Or. pl

Módosítás 4
Urszula Krupa

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a tagállamok 
társadalombiztosítási rendszereinek 
elégtelensége folytán a nők nehézségekkel 
kénytelenek szembe nézni terhességük, a 
gyermek nevelése, a jobb 
karrierlehetőségek stb. tekintetében,

C. mivel a tagállamok 
társadalombiztosítási rendszereinek 
elégtelensége folytán a családok és a nők 
nehézségekkel kénytelenek szembe nézni 
terhességük, a gyermek nevelése, a jobb 
karrierlehetőségek stb. tekintetében,

Or. pl

Módosítás 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(1a) megállapítja, hogy a Bizottság 
megvizsgálja, hogy szükség van-e a 
883/2004/EK rendelet, annak végrehajtási 
rendelete és az ezzel kapcsolatos 
közigazgatási gyakorlatoknak a 
foglalkozási mobilitásban bekövetkezett 
fordulatban érintett struktúrákhoz való 
igazítására; felszólítja továbbá a 
Bizottságot, hogy az együtt élő vagy 
leszbikus párok, valamint a 
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munkavállalók azon egykori, hasonló 
szociális igénnyel nem rendelkező 
házastársai jogait is vegye figyelembe;
__________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. 
április 29-i 883/2004/EK rendelete a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. 
o.)
__________
2 COM 2006(0016)

Or. en

Módosítás 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) rámutat, hogy a Bizottság cselekvési 
tervében a nemek közötti esélyegyenlőség 
szempontjai nincsenek kellőképp 
figyelembe véve; hangsúlyozza, hogy 
elsősorban a férfi munkavállaló áll a 
középpontban; kifogásolja, hogy azok a 
szempontok, amelyek a női munkavállalók 
független és korlátozásoktól mentes 
mobilitását megkönnyítenék, pl. a 
gyermekfelügyelet, nem találhatók meg a 
prioritási listán;

Or. en

Módosítás 7
Urszula Krupa

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

(4) felhívja a tagállamokat és érdekelt 
feleket, hogy szüntessék meg a női 
munkahelyi mobilitás előtt álló 
akadályokat azáltal, hogy egyenlő 
hozzáférést biztosítanak a kvalifikációt
igénylő és magasabb pozíciókhoz, valamint 
biztosítják az egyenlő bérezést, a rugalmas 
munkaidőt, az egészségügyi ellátásokat és 
gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat, a jó 
minőségű oktatási lehetőségeket, a 
hordozható nyugdíjjogosultságot és a nemi
alapú sztereotípiák felszámolását stb.;

(4) felhívja a tagállamokat és érdekelt 
feleket, hogy szüntessék meg a női 
munkahelyi mobilitás előtt álló 
akadályokat azáltal, hogy egyenlő 
hozzáférést biztosítanak a képzettséget
igénylő és magasabb pozíciókhoz, valamint 
biztosítják az egyenlő bérezést, a rugalmas 
munkaidőt, a méltányos egészségügyi 
ellátásokat és gyermekfelügyeleti 
szolgáltatásokat, az anyasági és 
gyermeknevelési szabadság teljes 
szolgálati időbe való beszámítását, a jó 
minőségű oktatási lehetőségeket, a 
hordozható nyugdíjjogosultságot és a rossz
nemi viselkedésminták felszámolását stb.;

Or. pl

Módosítás 8
Urszula Krupa

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) javasolja a tagállamoknak, valamint a 
regionális és helyi hatóságoknak, hogy
„nőbarátabb” munkaerőpiac 
megteremtése, valamint a munkahelyi és 
családi élet jobb összeegyeztetése 
érdekében mozdítsák elő a különleges
foglalkoztatást, képzést, valamint az 
oktatási, távoktatási és nyelvoktatási 
programokat;

(5) javasolja a tagállamoknak, valamint a 
regionális és helyi hatóságoknak, hogy a 
nők és más családtagok igényeinek jobban 
megfelelő munkaerőpiac megteremtése, 
valamint a munkahelyi és családi élet jobb 
összeegyeztetése érdekében mozdítsák elő 
a foglalkoztatási, szakképzési, valamint az 
oktatási, távoktatási és nyelvoktatási 
különleges programokat;

Or. pl
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Módosítás 9
Maria Petre

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(5a) azt javasolja a Bizottság, a 
tagállamok, valamint a regionális és helyi 
területi testületek számára, hogy –
lehetőleg gyorsan – értékeljék a 
munkavállalók mobilitásának azokra a 
gyermekekre kifejtett hatását és mértékét, 
akik egy adott időszakon belül nem 
kísérték el szüleiket munkahelyükre, és 
javasoljanak megfelelő megoldásokat az 
ilyen helyzetekre;

Or. ro
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