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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett főként nők dolgoznak, és a nők a 
meglévő jogi keretek ellenére EU-szerte a foglalkoztatási esélyek, a munka minősége, a 
megélhetéshez szükséges jövedelem, valamint az egyenlő munkáért és egyenlő értékű 
munkáért járó egyenlő bérezés tekintetében továbbra is jelentős különbségekkel 
szembesülnek,

B. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek terén a nők átlagosnál nagyobb aránya 
jelentősen hozzájárul a nemek közötti, mindmáig változatlanul széles bérszakadékhoz; 
mivel ebből következően a nők foglalkoztatási feltételeinek javítása csökkenti a nemek 
közötti bérszakadékot,

C. mivel az Európai Unió továbbra is elkötelezett a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
szempontjának érvényesítése iránt; mivel a foglalkoztatási politika keretében a nők és a 
férfiak közötti esélyegyenlőséget tevékenyen elő kell mozdítani,

D. mivel a nők bizonyos esetekben elfogadhatatlan munkakörülmények kockázatának 
vannak kitéve, ezért e tekintetben különleges figyelmet kell rájuk fordítani, főként a 
várandós és szoptató nőkre,

E. mivel a globalizáció és a jelenlegi gazdasági összefüggésrendszer, valamint az ezekhez 
adódó technológiai fejlődés következményeként változások történnek a munkavállalók 
alkalmazási körülményei és feladataik tartalma tekintetében,

F. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők kisebb valószínűséggel 
kapnak tájékoztatást jogaikról, és nagyobb mértékben vannak kitéve a jogvédelemből 
való kirekesztés kockázatának és/vagy a jogszerűtlen elbocsátás veszélyének,

G. mivel minden munkavállaló – és közöttük a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett 
dolgozó nők – fontos joga a szakmai képzéshez és továbbképzéshez való jog,

H. mivel a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők számának emelkedése 
növeli a nők elszegényedésének kockázatát,

1. felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyabban hajtsák végre a 2006/54/EK irányelv 
rendelkezéseit;

2. elvárja, hogy az Európai Tanács ülésén szülessen megegyezés az „EU 2020” stratégia 
keretében a meglévő munkahelyek biztosítását és újak teremtését célzó egyértelmű 
iránymutatások és konkrét intézkedések tekintetében;
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3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat , hogy vegyenek tervbe és vezessenek be olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy a lányok és a fiatal nők megfelelő 
oktatásban és képzésben részesülhessenek és tanulmányokat folytathassanak, és ennek 
során különösen támogatást kell nyújtani a migráns háttérrel rendelkező lányok és fiatal 
nők számára; hangsúlyozza ezenkívül annak szükségességét, hogy a gyermekszülés miatt 
a munkájukat megszakító nők aktívan törekedjenek a munkába való visszatérésre;

4. felhívja a Bizottságot, hogy az új foglalkoztatási stratégián belül törekedjék a bizonytalan 
foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők szociális biztonsági és munkajogi 
biztonsági rendszerekbe való bevonására státuszuktól függetlenül;
rámutat annak fontosságára, hogy a bizonytalan alkalmazási feltételek mellett dolgozó 
nők rendelkezzenek munkanélküliségi vagy anyasági ellátással; felhívja a tagállamok 
kormányait, hogy a megfelelő szociális védelmi háló létrehozása érdekében növeljék meg 
mind az anyagi juttatások körét, mind pedig azok folyósításának időtartamát;

5. felhívja az Európai Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat egy olyan kampány 
kidolgozásában, amelynek célja, hogy a bizonytalan alkalmazási feltételek mellett 
dolgozók fokozatosan szabályos munkavállalói háttérrel rendelkező dolgozókká 
válhassanak; kéri, hogy az Európai Bizottság támogasson egy olyan programot, amelynek 
révén a munkavállalók felvilágosítást nyernek a bizonytalan foglalkoztatási feltételek 
következményeiről és hatásairól, ideértve a munkavállalók biztonságával és 
egészségvédelmével kapcsolatos kérdéseket is;

6. kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket a nőkre nehezedő 
kettős teher csökkentése érdekében, ami az egyik oka annak, hogy a bizonytalan 
foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók túlnyomó része nő; felszólít a szabályos 
foglalkoztatási viszonyok között dolgozók szakmai és magánélete közötti egyensúly 
javítására, a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók számának 
csökkentése érdekében;

7. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre gyermekfelügyeleti és gondozási hálózatokat 
és teljesítsék a barcelonai gyermekgondozási célokat, nyújtsanak alternatív megoldást 
azon esetekben, amikor a gyermekfelügyeleti és gondozói hálózatok hiánya szab gátat a 
kívánt teljes munkaidős foglalkoztatásnak, könnyítsék meg a teljes munkaidős 
foglalkoztatást az ezt választó nők számára, valamint fejlessze a nők munkaerőpiacon 
való részvételét és gazdasági függetlenségét; kéri a tagállamokat, hogy számolják fel 
azokat az akadályokat, amelyek a nőket meggátolják abban, hogy az általuk kívánt 
munkaóra-számban – akár teljes munkaidőben, akár részmunkaidős foglalkoztatás 
keretében – dolgozhassanak; támogatja a teljes és a részmunkaidős munkavállalók 
számára egyaránt biztosítandó, a megfelelő életkörülményeket lehetővé tevő fizetést és a 
szociális biztonsági rendszer valamennyi juttatásához való hozzáférést; felhívja a 
figyelmet egy új keletű fejlemény veszélyes mivoltára, éspedig arra, hogy egyes 
ágazatokban a biztonsági garanciákat nélkülöző munka mindenekelőtt a kisgyermekes 
nőket szegénységbe taszította;

8. felhívja a tagállamokat, gondoskodjanak arról, hogy a nyugdíjrendszerek a 
részmunkaidős munkavállalókra is kiterjedjenek;
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9. felhívja a tagállamokat, hogy igazítsák ki nyugdíj-, adó-, társadalombiztosítási, szociális 
és családjogukat olyan módon, hogy az a házas és egyedülálló nők és férfiak számára 
egyaránt lehetővé tegye az önálló életvezetést;

10. úgy véli, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága, az önsegélyező projektek kedvező 
kölcsönfeltételei, valamint a munkahelyteremtésre és az alternatív forrásokból való 
jövedelemszerzésre irányuló programok révén a bizonytalan foglalkoztatási feltételek 
mellett dolgozó nők helyzete javítható;

11. ismételten felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg 
eszközeiket és javítsák jogi kereteiket annak érdekében, hogy a nemek közötti 
bérszakadék felszámolható legyen;

12. kéri, hogy a standard munkahelyeket a jövőben a minőségi munkahely elveinek 
megfelelően alakítsák ki, és ne bizonytalan munkahelyekké változtassák; úgy véli, hogy a 
bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozók számának csökkentése érdekében 
a munkaerőpiacot szigorú munkafelügyelet segítségével jobban kell szabályozni,

13. kéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat a 
bizonytalan foglalkoztatási feltételek tekintetében, hangsúlyt fektetve az emberhez méltó 
és a környezetvédelem követelményeinek megfelelő munkahelyekre, illetve figyelembe 
véve a férfiak és a nők közötti egyensúlyt;

14. ragaszkodik ahhoz, hogy a tagállamok vezessenek be világos intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a nemek közötti bérszakadék 2020-ig minden tagállamban 10%-kal 
csökkenjen, és ezáltal az EU-ban a nemek közötti bérkülönbségek – ideértve a nyugdíjak 
közötti különbségeket is – átlagos mértéke is csökkenjen, mivel ez alapvető az 
életkörülmények javítása, a szegénység elleni küzdelem és a gazdasági növekedés 
ösztönzése szempontjából;

15. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy a munkavállalók 
minden kategóriájában, függetlenül a szerződésüktől, könnyítsék meg a 
szakszervezetekben és a vállalati tanácsokban való részvétel, valamint a döntésekbe való 
beleszólás lehetőségeit, továbbá könnyítsék meg a munkavállalók jogait illető 
információkhoz való hozzáférést, a szakszervezetekben való részvétel akadályait pedig 
számolják fel; arra ösztönzi a szociális partnereket, hogy szerveikben minden szinten 
törekedjenek a nők kiegyensúlyozottabb részvételi arányára; ösztönzi ezenkívül a 
tagállamokat, hogy kínáljanak könnyen hozzáférhető tanácsadói szolgáltatásokat azon 
nők számára, akik vállalati tanács nyújtotta támogatásban nem részesülhetnek, például 
mert magánszemélyek által alkalmazott nők;

16. felhívja a Bizottságot, hogy az e téren elért eredmények fényében adjon iránymutatásokat 
a tagállamok számára a hátrányos megkülönböztetés közvetlen és közvetett 
megnyilvánulási formái ellen folytatott küzdelem, a nemek közötti egyenjogúság 
szempontjának figyelembe vétele, valamint a bizonytalan foglalkoztatási feltételek 
mellett végzett munka csökkentése terén bevált gyakorlatokra vonatkozóan;

17. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jogi úton szabályozzák az idénymunkások 
szociális és jogi státuszát, és gondoskodjanak szociális biztonságukról; ebben az 
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összefüggésben az „idénymunkás” fogalmán olyan munkavállalók értendők, akik 
határozatlan időre szóló vagy határozott idejű munkaszerződés alapján olyan időszakban 
és időtartam során végzik munkájukat, amely erősen függ időszaki tényezőktől, például 
az időjárási ciklusoktól, munkaszüneti napoktól és/vagy mezőgazdasági betakarítástól.
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