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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló 

ENSZ-egyezmény 2. cikke alapján a részes államok alapkötelezettségeiről szóló 2010. évi 

28. sz. általános ajánlások tervezetére, 

– tekintettel az Európai Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért 

(2016-2020)” című munkadokumentumára, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 

felszámolásáról szóló 2011. évi egyezményére (Isztambuli Egyezmény), 

– tekintettel az Európa Tanács nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2014–2017-es 

stratégiájára, 

A. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség olyan alapjog, amelynek előfeltétele az 

esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód az élet minden területén, és mivel az egyenlőség 

garantálására irányuló politikák hozzájárulnak az intelligens és fenntartható növekedés 

előmozdításához; 

B. mivel a 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv alkalmazásáról szóló 2016. 

szeptember 15-i állásfoglalás létrehozta a foglalkoztatás és a munkavégzés során 

alkalmazott egyenlő bánásmód általános keretét („a foglalkoztatási egyenlőségről szóló 

irányelv”); 

C. mivel határozottan fel kell lépni a megkülönböztetés – többek között a nemi alapon 

történő megkülönböztetés – valamennyi formája ellen; 

D. mivel a „biológiai nemet (sex)” a férfiak és a nők közötti biológiai különbségekkel 

határozzák meg, míg a „társadalmi nem (gender)” a nők és a férfiak társadalmilag 

megalkotott identitására, funkcióira és attribútumaira, továbbá a társadalom által az 

említett biológiai különbségeknek tulajdonított társadalmi és kulturális jelentésre utal, és 

mivel a társadalmi nemből adódnak a férfiak és a nők közötti hierarchikus viszonyok, 

továbbá a hatalomnak és a jogoknak a férfiak javára és a nők kárára történő elosztása és 

megosztása; 

E. mivel a Bizottság a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–

2019)” című dokumentumában kiemelt területként jelölte meg a nemek közötti bér-, 

jövedelem- és nyugdíjszakadék csökkentését és ezáltal a nők körében tapasztalható 

szegénység elleni küzdelem előmozdítását; 

F. mivel a nők sajnálatos módon különös megkülönböztetést szenvednek a munkaerőpiachoz 

való hozzáférés tekintetében, jóval alacsonyabb béreket kapnak és ők teszik ki a gyakran 

akaratuk ellenére részmunkaidőben foglalkoztatottak többségét; mivel a nők nagyobb 

egyenlőtlenséget tapasztalnak a nyugdíjak terén és bizonytalanabb foglakoztatásban 
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állnak, és a férfiaknál nagyobb mértékben veszélyezteti őket a szegénység, amely az 

egyedülálló anyákat, az egyedül élő idős nőket és a fogyatékossággal élő nőket érinti a 

legsúlyosabban; mivel a három vagy több gyermeket nevelő családokat szintén nagyobb 

mértékben fenyegeti a szegénység veszélye; mivel az anyaság továbbra is elfogadhatatlan 

hátrányos megkülönbözetéssel jár a munkavállalással és a munkaerőpiacon maradással 

kapcsolatban; 

G. mivel 2014-ben az Unióban a 15 és 64 év közöttiek foglalkoztatási aránya a nők körében 

59,6 %-os, míg a férfiak körében 70,1 %-os volt; mivel a nemek közötti eme 

foglalkoztatási szakadék a magasabb szakmai képzettségi szintek esetében kisebb; mivel a 

nemek közötti foglalkoztatási szakadékról szóló 2016. évi Eurofound-jelentés szerint e 

különbség jelentős gazdasági költségei elérik a 370 milliárd eurót, azaz a 28 tagú Unió 

GDP-jének 2,8%-át; mivel a nők foglalkoztatási rátája 2008 óta csupán kismértékben 

emelkedett, és a foglalkoztatás tekintetében tapasztalható konvergencia abból adódik, 

hogy a férfiak foglalkoztatási rátája csökkent1; 

H. mivel még mindig létezik a nők számára a munkaerő-piaci üvegplafon, ami részben annak 

tulajdonítható, hogy a nőket reprodukciós tulajdonságaik alapján ítélik meg, ami azt 

jelenti, hogy a nők karrierlehetőségeit akadályozza egy esetleges terhesség a későbbi 

szakmai életük során; 

I. mivel a gazdasági válság az egész Európai Uniót érintette, ám különösen a vidéki 

területeket sújtja a pusztító mértékű munkanélküliség, szegénység és elnéptelenedés, 

amely különösen a nőkre van nagy hatással; 

J. mivel az eltartott gyermekeket nevelő egyedülálló nők gyakran kényszerülnek atipikus és 

bizonytalan munkát vállalni a magánélet és a munka összeegyeztetése érdekében; 

K. mivel a 2008 és 2014 közötti időszakban az Uniót sújtó mély gazdasági válság 

következtében magasba szöktek a munkanélküliségi ráták, és a nők körében a 

munkanélküliek aránya (10,4 %) 2014-ben is magasabb volt, mint a férfiak körében (10,2 

%); 

L. mivel 2015-ben a nők 33 %-a dolgozott részmunkaidőben, szemben a férfiak 10 %-os 

arányával2, és ennek jelentős része nem önként vállalt részmunkaidő; 

M. mivel 2014-ben a nők órabére átlagosan 16,1 %-kal volt alacsonyabb a férfiakénál; mivel 

a nők háztartáson belüli gazdasági helyzetét szintén jelentős egyenlőtlenségek jellemzik, 

és az egyedülálló nők háztartásai esetében a nők 40 %-a a legalacsonyabb jövedelmi 

ötödbe eső bérrel rendelkezik, míg az ugyanilyen helyzetben lévő férfiak esetében ez az 

arány 18 %, azon háztartások esetében pedig, ahol a nő teljes munkaidőben, a férfi pedig 

részmunkaidőben dolgozik, a nők 30 %-ának bére esik a legalacsonyabb jövedelmi 

ötödbe, míg a hasonló helyzetben lévő férfiak esetében ez az arány 6%; 

N. mivel a rendelkezésre álló adatok szerint a nők munkaerőpiacról való kilépésének fő okai 

a gyermekek és idősek gondozása (27 %), a nők megbetegedése vagy rokkantsága (23 %) 

                                                 
1 A „The gender employment gap: challenges and solutions” [A nemek közötti foglalkoztatási szakadék – 

kihívások és megoldások] című Eurofound-jelentés adatai (2016). 
2 A „6th European working conditions survey” [Hatodik európai munkakörülmény-felmérés] című Eurofound-

jelentés adatai. 
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vagy egyéb személyes vagy családi kötelezettségek teljesítése (18 %); 

O. mivel a 2008 és 2014 közötti időszakban a 15 és 29 év közötti korcsoportba tartozó 

úgynevezett NEET-fiatalok (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 

fiatalok) százalékos aránya növekedett, és a legnagyobb arányban a nők érintettek (2014-

ben 17,1 %), és mivel e nők 34 %-a családi kötelezettségek miatt kerül ebbe a helyzetbe, 

16,5 %-uk pedig tartósan munkanélküli; 

P. mivel ezek a munkaügyi és szociális viszonyok állnak a nyugdíjszakadék hátterében, 

amelynek mértéke átlagosan eléri a 40 %-ot; 

Q. mivel a nők különösen ki vannak téve a bizonytalan foglalkoztatásnak és a különböző 

„atipikus” foglalkoztatási formáknak, és egyre inkább szembesülnek a munkavállalók és a 

szakmai előmenetelek „individualizálásának” jelenségével, amely erősíti a kollektív 

tárgyalással szembeni támadás szélesebb körű stratégiáját; 

R. mivel kulcsfontosságú, hogy a nők hozzáférjenek jogokat biztosító munkahelyekhez, és 

joguk legyen az anyasághoz anélkül, hogy ezért büntetnék őket, hiszen ez továbbra is a 

nőket érinti a legsúlyosabban, és őket ér legtöbbször hátrányos megkülönböztetés; mivel e 

diszkriminatív gyakorlatok magukban foglalják a munkaadó általi nyomásgyakorlást az 

állásinterjúkon részt vevő nőkkel szemben, amikor kérdések merülnek fel arra 

vonatkozóan, hogy van-e gyermekük, és ha igen, milyen életkorúak, azzal a céllal, hogy 

befolyásolják a nők döntéseit, és a gyermektelen munkavállalókat részesítsék előnyben, 

akikkel „szabadabban rendelkezhetnek”, továbbá a női munkavállalókat érő, arra irányuló 

egyre fokozottabb gazdasági és munkával összefüggő nyomásgyakorlást, hogy ne 

vegyenek igénybe szülési szabadságot; 

S. mivel sok bizonytalan foglalkoztatási helyzetben lévő, vagy munkanélküli dolgozó 

számára nem biztosított a szülői szabadság; 

T. mivel az EU makrogazdasági és megszorító politikái sajnálatos módon egyre nagyobb 

szegénységhez és egyenlőtlenséghez vezettek, különösen az Unió déli tagállamaiban, 

például a Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában élő nők 

vonatkozásában; mivel ez kedvezőtlenül hat a nők családjaik és mindenekelőtt 

gyermekeik életkörülményeire; 

U. mivel az EU makrogazdasági és megszorító politikái kedvezőtlenül hatottak a 

foglalkoztatás rugalmasságával és biztonságával kapcsolatos politikákra egyaránt, és 

súlyosan kihatnak a szociális és közszektorbeli állásokra, illetve a  gyermekek és az 

idősek számára biztosított szolgáltatásokra, és mivel mindez komoly következményekkel 

jár a nők foglalkoztatására nézve; mivel a szegénység és a társadalmi kirekesztés főleg a 

nőket, különösen a gyermeküket egyedül nevelő, a migráns, a fiatal és az idős nőket sújtja, 

és ezt a helyzetet e politikák még tovább súlyosbítanak;  

V. mivel a 28 tagú Unióban továbbra is nagyon magas szinteket ér el a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés, tekintve, hogy 2015-ben több mint 118,6 millió embert érintett (a 

népesség 23,7 %-a), különösen a nőket, akik közül 62,4 millióan voltak ilyen helyzetben 

(24,4 %); 

W. mivel a bizonytalan munka hozzájárul a nők rossz testi-lelki közérzetéhez, és esetükben 
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ötször olyan gyakran fordul elő stressz, szorongás és depresszió, mint a határozatlan idejű 

munkaszerződésekkel  alkalmazott férfi vagy női munkatársaik esetében; 

X. mivel a nők a munkahelyen nagyon gyakran a nemi alapú megkülönböztetés különféle 

formáinak áldozatai, ideértve az alacsony beosztást és a munkahelyi előléptetés során való 

mellőzést ugyanúgy, mint a verbális, a lelki és a testi (szexuális vagy egyéb) zaklatást és 

visszaélést; 

Y. mivel a társadalmi egyenlőtlenségeket és a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségeket 

kizárólag a javak jobb elosztását biztosító, a munka megbecsülésén és a reáljövedelmek 

növekedésén alapuló politikával, valamint a munkavégzés és a munkaidő szabályozását és 

a munkavédelmet előmozdító lépésekkel, különösen a kollektív tárgyalásokon és a 

munkaidő szabályozásán, a jó minőségű állami egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való 

ingyenes egyetemes hozzáférés garantálásán keresztül lehet leküzdeni; 

Z. mivel olyan intézkedéscsomagot kell előterjeszteni, amellyel felszámolhatók a meglévő 

akadályok, és garantálható a nők és a férfiak közötti valódi esélyegyenlőség a 

munkaerőpiacra való belépés és a tisztességes munkához jutás, továbbá a munka 

elvégzése terén; 

AA. mivel foglalkozni kell a be nem jelentett munkával, továbbá a fizetetlen túlmunkával – 

ugyanis fokozzák a szegénységet és a társadalmi kirekesztést –, és ezeket fel kell 

számolni; mivel általánosságban a háztartási alkalmazottak, különösen pedig a migráns 

munkavállalók és az úgynevezett kényszervállalkozók különösen kiszolgáltatottak és 

kifejezetten bizonytalan munkakörülményekkel szembesülnek; 

1. riasztónak tartja, hogy a megszorító intézkedések milyen katasztrofális hosszú távú hatást 

gyakoroltak a nők gazdasági érvényesülésére, valamint a nemek közötti egyenlőségre, 

növekvő munkanélküliséggel és a közszolgáltatások és juttatások lefaragásával, ami 

válságot idézett elő a gondozásban; hangsúlyozza hogy a gondozási szolgáltatások 

esetében végrehajtott csökkentések, a gyermekek, fogyatékossággal élők és gondozók 

juttatásainak lefaragása,  az adókedvezmények csökkentése, valamint a jogszabályban 

meghatározott szabadság – ideértve a szülői és apasági szabadságot is – csökkentése 

nyomán a gondozási szolgáltatások egyre inkább fizetségben nem részesülő nőkre 

hárulnak, akik ennek következtében nem képesek biztosított munkaviszonyt fenntartani, 

vagy csak részidős munkát tudnak vállalni; 

2. megjegyzi, hogy a szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelemhez elengedhetetlen a 

javak méltányosabb elosztása és a munkaügyi jogszabályok javítása, konkrétan a kollektív 

tárgyalások, magasabb bérek, valamint az egyenlő és egyenlő értékű munkáért egyenlő 

díjazás elvének végrehajtása és a szociális védelem segítségével; véleménye szerint az 

Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát figyelembe véve sürgősen ki kell dolgozni az 

egyenértékű munka fogalmának uniós szintű meghatározását olyan tényezők tekintetbe 

vételének biztosítása érdekében, mint például a munkakörülmények, a munkavállalóra 

ruházott felelősség, valamint az adott munkával járó fizikai vagy mentális követelmények; 

úgy véli, hogy sürgősen foglalkozni kell az „egyenlő értékű munkáért” járó egyenlő 

díjazás kérdésével; felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a nemek közötti 

munkahelyi egyenlőséget, ideértve a nemek közötti bérszakadékkal kapcsolatos 

figyelemfelkeltő kampányokat, az egyenlő díjazás európai napját és a bevált gyakorlatok 

cseréjét; 
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3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon, tartsák szemmel és 

kezeljék a munkahelyi zaklatás jelenségét, beleértve a várandós női munkavállalók 

zaklatását, illetve az anyasági szabadságról való visszatérést követően elszenvedett 

bármiféle hátrányt; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szolgáljanak nemek, 

valamint szülőség, illetve anyaság szerint lebontott adatokkal a bér- és 

nyugdíjszakadékokra vonatkozóan; 

4. úgy véli, hogy a szegénység és a nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem érdekében 

szigorú intézkedéseket kell tenni a munkaerő-piaci megkülönböztetéssel és zaklatással 

szemben egy igazságosabb elosztási politikával együtt; úgy véli, hogy magatartási 

kódexként zéró toleranciát kell megvalósítani az európai munkaerőpiacon a szexuális 

zaklatással szemben; 

5. felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a nők és férfiak közötti bér- és 

nyugdíjszakadék megszüntetése érdekében és számolják fel a bizonytalan foglalkoztatást 

legitimáló valamennyi jogszabályt és szakpolitikát; felhívja a tagállamokat, hogy 

vezessenek be olyan munkaügyi szabályozást, amely előmozdítja  a munkavégzés 

szabályozását, a kollektív szerződést, a szociális védelmet és a bérek növekedését, 

valamint a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek leküzdésének módjaiként ruházzanak 

be az állandó munkahelyekbe, valamint az egész életen át tartó tanulásba és szakképzésbe; 

kéri továbbá a tagállamokat, hogy kezeljék prioritásként a nők munkaerő-piaci 

részvételének és gazdasági függetlenségének fokozására, továbbá a bérek, a besorolások, 

az előléptetések, a jövedelem és a nyugdíj tekintetében a férfiak és a nők között fennálló 

szakadék felszámolására irányuló aktív politikák és pozitív diszkrimináció kialakítását; 

6. felszólítja a tagállamokat, hogy fejlesszék és erősítsék meg a nemzeti munkaügyi 

felügyeleti szerveiket, biztosítva számukra a feltételeket és a pénzügyi és emberi 

erőforrásokat ahhoz, hogy fenn tudják tartani hatékony helyszíni jelenlétüket a 

bizonytalan foglalkoztatás, a szabályozatlan foglalkoztatás, valamint a munkaerőpiaci és 

bérezési megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében, különös tekintettel a nők és férfiak 

közötti egyenlőség szempontjára; 

7. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci rugalmasság iránti megnövekedett igények 

semmilyen körülmények között nem eredményezhetik azt, hogy a nők továbbra is 

többségben legyenek az atipikus foglalkoztatási formákban és bizonytalan 

munkakörülmények között dolgozzanak; 

8. megjegyzi, hogy a bérek átláthatóságának fokozására irányuló intézkedések alapvetőek a 

nemek közötti bérszakadék megszüntetéséhez; kéri a tagállamokat, hogy hajtsák végre a 

bérek átláthatóságáról szóló bizottsági ajánlást; 

9. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be az anyasági, apasági és szülői jogok védelmét 

vagy fokozását célzó jogszabályokat, és szorgalmazza, hogy e védelmet a munkaügyi 

jogszabályok is tükrözzék; sürgeti a Bizottságot, hogy a Parlament álláspontját tiszteletben 

tartva vizsgálja felül magas szintű előírások mellett a jelenlegi anyasági irányelvet, 

beleértve olyan intézkedések lehetséges elfogadását, amelyek garantálják a szülői 

szabadság esetén járó juttatásoknak mindenkor a referenciabér 100%-án alapuló 

folyósítását, annak biztosítása érdekében, hogy a nők a szülési szabadság ideje alatt 

fizetésben és szociális védelemben részesüljenek, fenntartva ezáltal a családok gazdasági 

és szociális jólétét, és előmozdítva a szülői szabadság férfiak általi igénybevételét; 



 

PE595.615v02-00 8/11 AD\1116681HU.docx 

HU 

hangsúlyozza, hogy a szülési szabadságot a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az 

Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak megfelelően a várandós nők és az újdonsült, a 

gyermeket szoptató és az egyedülálló anyák jogainak védelmét szolgáló hatékony 

intézkedéseknek kell kísérniük; hangsúlyozza, hogy az átfogó jogalkotási javaslatnak jogi 

alapként tartalmaznia kell a férfiak és a nők közötti egyenlőséget, biztosítva a férfiak és a 

nők esélyegyenlőségére, valamint az egyenlő munkahelyi bánásmódra vonatkozó alapelv 

betartását; 

10. felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsák át adó- és szociális 

ellátórendszereiket, amely pénzügyi szempontból a kevesebbet kereső házastársat ösztönzi 

arra, hogy vonuljon vissza a munkaerőpiacról vagy dolgozzon részidőben, mivel ez a 

rendszer akadályozhatja azt, hogy az apák nagyobb számban vegyék igénybe a szülői 

szabadságot és negatív következményei vannak a nőkre nézve, például megszilárdítja a 

nemek közötti, a fizetés, a gondozás és a nyugdíj szempontjából jelentkező különbségeket; 

11. sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el olyan jogszabályokat, amelyek garantálják a 

nők társadalombiztosítási rendszerbe való bevonását, ezzel ugyanis a dolgozó nők a 

munkanélküliség időszakaiban is megvédhetők, és ez garantálja a nyugdíjjogosultságot; 

12. sürgeti a tagállamokat, hogy tartsák be és hajtsák végre az anyasági jogokra vonatkozó 

jogszabályokat, hogy a nőket nyugdíjuk tekintetében ne érhesse hátrányos 

megkülönböztetés annak következtében, hogy munkával töltött éveik alatt gyermeket 

vállaltak; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a családok támogatására irányuló 

közpolitikákat, különös hangsúlyt helyezve az ingyenes és minőségi állami 

gyermekgondozási szolgáltatások – nevezetesen a bölcsődék és óvodák – megteremtésére, 

valamint hogy erősítsék meg az idősgondozási szolgáltatások hálózatát, különös 

tekintettel az otthonápolási szolgáltatásokra, a női munkavállalók magánéletének és 

munkájának jobb összehangolása érdekében és megszüntetve ezáltal azokat a 

kényszereket, amelyek objektíven hozzájárulnak a nők munkaerőpiacról való, 

diszkriminatív jellegű kivonásához; 

14. hangsúlyozza a megfelelő minimumjövedelem-rendszerek jelentőségét az emberi 

méltóság megőrzésében, illetve a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelemben, valamint azon szerepüket, hogy a szociális beruházás egy válfajaként 

lehetőséget adnak az embereknek a társadalmi részvételre, illetve arra, hogy képzéseken 

vegyenek részt és/vagy munkát keressenek; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

vizsgálják meg az uniós minimumjövedelem-rendszereket, valamint azt, hogy e 

rendszerek lehetővé teszik-e a háztartások számára, hogy kielégítsék a szükségleteiket; 

felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ennek alapján mérjék fel, hogy mi módon és 

milyen eszközökkel lehetne valamennyi tagállamban biztosítani egy megfelelő 

minimumjövedelmet, illetve mérlegeljék további lépések megtételét a társadalmi 

konvergencia támogatása érdekében az egész EU-ban, figyelembe véve az egyes 

tagállamok gazdasági és szociális viszonyait, valamint a nemzeti gyakorlatokat és 

hagyományokat; 

15. megjegyzi, hogy az európai szociális partnerek nem jutottak megállapodásra egy, a 

szakmai, a magán- és a családi élet összeegyeztethetőségére vonatkozó jogalkotási és nem 

jogalkotási intézkedéseket tartalmazó átfogó csomagról; felhívja a Bizottságot, hogy a 
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Bizottság 2017. évi munkaprogramjának részeként, a szociális jogok meghirdetett európai 

pillérével összefüggésben mielőbb terjesszen elő javaslatot egy ilyen csomagra; 

16. kéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan jogszabályokat, amelyekben megelőző 

politikákat – pl. a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó terveket – vezetnek be a nemi 

alapú munkahelyi megkülönböztetés elleni küzdelem, továbbá a nők és férfiak számára 

megfelelő munkahelyi környezet létrehozása céljából; 

17. kéri a tagállamokat, hogy tegyenek intézkedéseket a be nem jelentett munka és a 

határozott idejű szerződésekkel való visszaélések – amelyek különösen a nőket érintik – 

orvoslása érdekében, a legkiszolgáltatottabb csoportok, különösen a háztartási 

alkalmazottak és az úgynevezett színlelt önfoglalkoztatók helyzetének és védelmének 

javítása érdekében; sürgeti a tagállamokat olyan intézkedések meghozatalára, mint 

amilyen a tanácsadásra és a munkahelyi megkülönböztetés megakadályozására irányuló 

szolgáltatások nyújtása, továbbá a munkaszerződés megkötésével, a díjazással, a 

képzéssel, a munkahelyi gyakorlatokkal és a szerződések felmondásával kapcsolatos 

szabályoknak való megfelelést biztosító munkaügyi felügyeleti és szabályozási hatóságok 

létrehozása; 

18. javasolja a tagállamoknak, hogy valamennyi fiatal számára minden életkorban szavatolják 

az ingyenes és színvonalas állami oktatáshoz való hozzáférést, ideértve különösen a 

magasabb szintű oktatást és képzést, mivel bizonyított, hogy a képzettség szintjének 

növelése hozzájárul a férfiak és nők közötti foglalkoztatási egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez; 

19. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő jövedelempótlást és szociális 

védelmet bármely, családdal vagy gondozással kapcsolatos szabadság ideje alatt, 

különösen annak érdekében, hogy az alacsony jövedelmű dolgozók is kihasználhassák a 

szabadsággal kapcsolatos intézkedések előnyeit, másokkal egyenlő feltételek alapján; 

20. hangsúlyozza, hogy a többi munkavállalóhoz hasonlóan a migránsok és a menekültek 

számára is biztosítani kell ugyanezeket a jogokat, és lehetővé kell tenni számukra a 

hozzáférést ugyanezekhez a juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz egy egyetemes modellen 

keresztül, amely független a biztosítási járulékoktól és a munkavállalási előzményektől; 

21. kéri a Bizottságot, hogy gyűjtse össze a sikeres tagállami gyakorlatokat azok terjesztése és 

népszerűsítése érdekében, hogy megakadályozható legyen a nemi alapú munkahelyi 

megkülönböztetés, és megvédhetők legyenek különösen a nők jogai; 

22. felszólítja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy mozdítsák elő a gondozók 

tisztességes munkakörülményeit és magas színvonalú foglalkoztatását, például 

tisztességes fizetéssel, a gondozók jogállásának elismerésével és magas színvonalú 

szakmai képzési útvonalak biztosításával; 

23. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott 

munkavállalók,  valamint a megszakított karrierrel rendelkező vagy bizonyos időszakban 

rövidebb munkaidőben dolgozó munkavállalók megfelelő kiegyenlítéshez jussanak a 

teljes munkaidőben dolgozó munkavállalókhoz képest, a megfelelő nyugdíjrendszerhez 

való jogukkal összhangban és bármifajta hátrányos megkülönböztetés nélkül; 
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24. hangsúlyozza, hogy a mentális egészségügyi problémákkal küzdő női munkavállalók 

hatalmas kockázatnak vannak kitéve a bizonytalan munkavégzés valamennyi elemét 

tekintve; hangsúlyozza, hogy ezen munkavállalókat aránytalanul nagy számban érintik a 

határozott idejű szerződések, az aktív keresők szegénysége, a részmunkaidős 

foglalkoztatás, a karriermegszakítások és egyéb bizonytalan szerződéses kikötések; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az európai 

egészségvédelmi és biztonságra vonatkozó jogszabályok kellően szigorúak és hatékonyak 

legyenek a kiszolgáltatott munkavállalók megfelelőbb védelméhez; hangsúlyozza, hogy a 

munkahelyi zaklatás valamennyi formája súlyos hatással van az életminőségre és a munka 

minőségére, az egészségre és a jólétre. 
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