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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, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– tekintettel a nemek közötti megkülönböztetésmentességről és a nemzedékek közötti 
szolidaritásról szóló, 2009. február 3-i állásfoglalására1,

A. mivel szükség van a nemzedékek közötti kapcsolatok nemi dimenziójának 
figyelembevételére, 

B. mivel az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási arányra vonatkozó ambiciózus célkitűzései 
szerint a 20–64 éves kor közötti nők és férfiak körében a foglalkoztatottsági arányt 2020-
ig 75%-osra kell növelni, amellett, hogy egyidejűleg demográfiai kihívásokkal is szembe 
kell majd nézni, 

C. mivel a demográfiai változások idején a szülők szerepe különösen fontos, mivel rájuk 
munkaerőként és (társ)anyaként és apaként is szükség van, és mivel meg kell előzni annak 
kockázatát, hogy e kettős teher kizárólag a nők vállára nehezedjen,

D. mivel a demográfiai változás jelentős hatást gyakorolt a magánéletre és a szakmai életre, 
különösen a nők esetében, ugyanakkor az elégtelen szolgáltatások, a nem megfelelő jóléti 
juttatások, a munkaerő-piaci integráció lassú és nehéz volta, a bizonytalan vagy ideiglenes 
alkalmazásban eltöltött hosszú időszakok és a fiatal pároknak nyújtott támogatás hiánya 
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok elhalasztják a családalapítást és a 
gyermekvállalást,

E. mivel a nők a férfiaknál tovább élnek, és egyre nagyobb arányt tesznek ki az idősödő 
lakosságban,

F. mivel azokban a tagállamokban és régiókban, ahol hatékony, rugalmas és integrált jóléti 
rendszerek működnek, a születések száma a nők magas foglalkoztatottsága ellenére is 
magasabb,

G. mivel minden európai országban hiány van a fiatal kézműves kisiparosokból, miközben az 
idősebb emberek tapasztalatát és szaktudását alulértékelik, és ezért fennáll egyes 
mesterségek eltűnésének kockázata, különösen azoké, amelyeket hagyományosan nők 
művelnek, 

1. kéri, hogy a demográfiai változások és a szolidaritás kérdésének megvitatása során 
szenteljenek különleges figyelmet a nemi szempontoknak, hiszen a nemek közötti 
kapcsolatok az egész életciklust meghatározzák, a születéstől kezdve az időskorig, 
befolyásolva a forrásokhoz és lehetőségekhez való hozzáférést és alakítva az 

                                               
1 HL C 67 E., 2010.3.12., 31. o.
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életstratégiákat az élet minden szakaszában;

2. alapvető fontosságúnak tartja – különösen a nemi dimenzió összefüggésében – a 
nemzedékek közötti szolidaritás ösztönzését célzott adópolitikákkal, az aktív időskort 
támogató intézkedésekkel, a lakáspolitikával, valamint a gyermekeknek, időseknek, 
fogyatékkal élőknek és gondozásra szorulóknak nyújtott szolgáltatások integrált 
hálózatának létrehozásával a munka és a magánélet egyensúlyának kedvező irányba 
történő befolyásolása céljából;

3. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a nemek közötti – az EU 27 tagállamában jelenleg 
17%-os – bérszakadékkal, tekintve, hogy az különféle következményekkel jár attól 
kezdve, hogy a nők jövedelme az első gyermek megszületésétől fogva alacsonyabb, odáig, 
hogy az idősebb nők nyugdíja alacsonyabb, és körükben a szegénység aránya magasabb;

4. hangsúlyozza a fizetetlen gondozói munkát elismerő, egyéni társadalombiztosítási és 
nyugdíjjogosultságok fontosságát;

5. kiemeli, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetése csak akkor lehetséges, ha a nem 
fizetett gondozási feladatok egyenlőbben oszlanak meg a nők és a férfiak között, és ha 
elérhető és megfizethető minőségi gondozási szolgáltatásokat biztosítanak a családoknak; 
felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak hozzáférhető, megfizethető, rugalmas és jó 
minőségű szolgáltatásokat, különösen pedig hozzáférést a gyermekgondozási 
létesítményekhez, célul tűzve ki a megfelelő feltételek megteremtését ahhoz, hogy a 3 év 
alatti gyermekek 50%-a és a 3–6 év közötti gyermekek 100%-a számára férőhelyeket 
biztosítsanak, az egyéb eltartottak számára biztosított gondozás hozzáférhetőbbé váljon, 
továbbá megfelelő szabadságolási lehetőségek álljanak rendelkezésre az anyák és az apák 
részére egyaránt;

6. elismeri, hogy intézkedésekre van szükség a szülési szabadság mellett a dolgozó apáknak 
járó apasági szabadság és szülői szabadság jelenlegi szabályozásának javítása érdekében;

7. elismeri, hogy a munkaerőpiacon az idősebb nőket gyakran éri közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetés és többszörös diszkrimináció, és e helyzettel megfelelően 
foglalkozni kell;

8. olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek ösztönzik a nyugdíjas, illetve idősebb nők 
önkéntes munkáját, akik így hasznosíthatnák szaktudásukat;

9. elismeri, hogy a gondozásban fontos szerepet töltenek be az idősebb nők, akiknek 
képességeit gyakran alábecsülik, miközben hozzájárulhatnak a munka és a családi élet 
jobb összeegyeztetéséhez;

10. felszólít a nők minden korosztályának fokozottabb bevonására az egész életen át tartó 
tanulási programokba;

11. kéri a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy nemek és korcsoportok szerinti 
mutatók alapján kövesse nyomon és elemezze a generációk közötti kapcsolatokat;

12. szorgalmazza az olyan kezdeményezések elismerését, amelyek segítik azokat a fiatalokat 
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és időseket, akik nemzedékek közötti vállalkozásokat kívánnak együtt indítani;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül azokat a jóléti rendszereket, 
amelyek még mindig jelentős egyenlőtlenségeket eredményeznek a férfiak és a nők 
nyugdíjszintje között, és mérlegeljék olyan korrekciós tényezők bevezetését, amelyek 
figyelembe veszik az ideiglenes alkalmazás és az anyai feladatok miatt a járulékfizetésben 
előforduló kimaradásokat;

14. úgy véli, hogy az időseknek nyújtott otthoni szolgáltatásokat az autonóm és önkéntes 
társuláson alapuló tevékenységi formák ösztönzésével kell támogatni és megszervezni a 
helyi hatóságokkal kötött megállapodások alapján és a családoknak járó, kifejezetten erre 
a célra szolgáló utalványok bevezetése révén;

15. úgy véli, hogy az elsősorban a nőket, különösen az idősebb nőket érintő, és szakmai és 
társadalmi kirekesztettséghez vezető jelenség, a digitális szakadék felszámolásának egyik 
eszköze lenne, ha az iskolák a számítástechnika oktatására irányuló kísérleti 
kezdeményezéseket szerveznének.
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