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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 
világszerte foglalkoztatási esélyek, a munka minősége és a bérezés tekintetében továbbra 
is jelentős különbségekkel szembesülnek1,

1. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy valamennyi tagállamban 
haladéktalanul hajtsák végre a 2006/54/EK irányelvet;

2. felhívja a Bizottságot, hogy az új foglalkoztatási stratégián belül törekedjék a bizonytalan 
foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nők szociális biztonsági és munkajogi 
biztonsági rendszerekbe való státuszuktól függetlenül;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a teljes munkaidejű munkavégzés lehetővé tételére és a nem 
önkéntes részmunkaidős munkavégzés elkerülésére hozzanak létre gyermekfelügyeleti és 
-gondozási hálózatokat;

4. felhívja a tagállamokat, hogy igazítsák ki nyugdíj-, adó-, szociális és családjogukat olyan 
módon, hogy az a nők és férfiak számára házasságon belül és kívül egyaránt lehetővé 
tegye az önálló életvezetést;

5. kéri, hogy a standard munkahelyeket a jövőben a minőségi munkahely elveinek 
megfelelően alakítsák ki, és ne bizonytalan munkahelyekké változtassák;

6. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy bővítsék a 
bizonytalan munkafeltételek mellett dolgozók szakszervezetekben való részvételi esélyeit 
és jogait, a szakszervezetekben való részvétel korlátozásait pedig sújtsák szankciókkal;

7. megerősíti az Európai Parlament 2008/2034(INI) jelentését, és ismételten felhívja a 
Tanácsot, hogy állapodjon meg a minimálbérekkel kapcsolatos uniós célkitűzésről, 
amelyek az adott szintű átlagbér legalább 60%-ának megfelelő bért nyújtanak, illetve az 
ezen célkitűzés valamennyi tagállam által történő elérésére vonatkozó ütemtervről;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a kiküldetésről szóló irányelvbe illessze be az egészségügyet, 
a beteggondozást, a szálloda- és vendéglátóipart, valamint a személyes szolgáltatásokat. 

                                               
1 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 2010. évi tanulmánya szerint.


