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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:

1. hangsúlyozza a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni platform kiemelt 
kezdeményezés fontosságát; felkéri a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki az 
uniós PROGRESS programot és a hamarosan kezdődő társadalmi változás és innováció 
programját, különösen a nemek közötti egyenlőség célkitűzéseinek hatékony végrehajtása 
tekintetében; felhívja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket az Európai 
Szociális Alaphoz való hozzáférés érdekében, a forrásokat pedig a szegénység elleni 
célzott programokra fordítsák;

2. megállapítja, hogy a válság kezdete óta a nők munkanélküliségi aránya következetesen 
magasabb volt, mint a férfiaké, ami csak növeli azokat a már meglévő kihívásokat, 
amelyekkel a nőknek szembesülniük kell a munkaerőpiacon, mint például a közvetlen 
vagy közvetett megkülönböztetés, a fogyatékossággal élő nők kettős megkülönböztetése, a 
nemek közötti bérszakadék, a részmunkaidő, a bizonytalan munkakörülmények, az aktív 
keresők szegénységi rátája, magas koncentráció az alacsony keresettel járó informális 
szektorban, kevesebb szociális védelem és elégtelen nyugdíjjogosultságok; ennek 
tekintetében kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki ajánlást a tagállamok számára a nők 
megfelelő díjazást biztosító minőségi foglalkoztatáshoz való elégtelen hozzáféréséhez 
vezető munkaerő-piaci szegmentáció elleni harcra;

3. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a nők munkaerő-piaci részvételét olyan 
eszközökkel, mint például az állami gyermekgondozási és az eltartottak gondozási 
szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférés garantálása, az oktatásra fordított források 
növelése, szakmai képesítési programok;

4. aggodalmát fejezi ki a megszorító intézkedések eredményeképpen megvalósuló 
nagyarányú kiadáscsökkentés miatt, amely komoly leépítéshez vezet a közszférába tartozó 
munkahelyek és szolgáltatások terén, ezért pedig sok nő arra kényszerül, hogy a fizetett 
munkát nem fizetett munkával váltsa fel, nagy szegénységi kockázatnak kitéve őket;

5. felhívja a tagállamok figyelmét a bevételt növelő intézkedések szükségességére, ilyen 
például a minimálbérrendszerek és szociális támogatási programok kidolgozása olyan 
személyek számára, akiknek problémát okoz az alapszükségleteik kielégítése, főleg a 
gyermekes személyek, különösen pedig az egyedülálló szülők számára.


