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JAVASLATOK

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

A. mivel a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló politikák – konkrétan a nők 
munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, valamint a nőket és a gyermekeket sújtó 
szegénység kockázatának csökkentése révén – jelentős mértékben hozzájárulhatnak a 
demográfiai kihívások leküzdéséhez,

B. mivel a nők tovább élnek, mint a férfiak, és a nők és a férfiak várható élettartama közötti 
különbség növekedése miatt az idősebb nők még inkább ki vannak téve az 
elszigetelődésnek, a függőségi helyzetnek és a szegénységnek,

C. mivel az öregedő európai népesség, valamint bizonyos – egyes esetekben kimondottan a 
nőket érintő – krónikus betegségek egyre növekvő előfordulása jelenti az Európai Unió 
előtt álló egyik legnagyobb jövőbeli egészségügyi kihívást, és mivel a nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepet fognak betölteni az egészségügyi ellátás és a 
közegészségügyi szolgáltatások folyamatos, biztonságos és minőségi nyújtásának 
biztosításában,

1. felkéri az illetékes uniós, nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy a kohéziós 
politika keretében és az Európa 2020 stratégia figyelembevételével tegyenek nagyobb 
erőfeszítéseket a kohéziós politikában a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése, 
valamint a nemek közötti egyenlőséget biztosító intézkedések hatékonyságának vizsgálata 
érdekében, különösen azon demográfiai változásokkal összefüggésben, melyek a lakosság 
elöregedésével, illetve a harmadik országokból az Unióba, valamint az Unión belül 
keletről nyugatra és a vidéki területekről a városba irányuló jelentős migrációs 
áramlásokkal jellemezhetők, továbbá fordítsanak figyelmet a társadalmi kirekesztés által 
sújtott nőkre;

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az Unió valamennyi 
regionális és helyi hatósága a kohéziós politika következő programozási időszakára 
benyújtott valamennyi finanszírozási pályázatába foglaljon bele a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítésére vonatkozó intézkedéseket is, valamint tűzze ki 
célként a demográfiai változások negatív hatásainak csökkentését;

3. rámutat arra, hogy a gondozási politikák és a gondozási szolgáltatások lényegükből 
fakadóan összefüggenek a nők és férfiak közötti egyenlőség elérésével, és hangsúlyozza, 
hogy a legtöbb uniós tagországban a megfizethető, hozzáférhető és jó minőségű gondozási 
szolgáltatások hiánya, valamint az a tény, hogy a gondozási munka nem egyenletesen 
oszlik meg a nők és a férfiak között, közvetlen negatív hatással van a nők azon 
képességére, hogy minden tekintetben részt vegyenek a társadalmi, gazdasági, kulturális 
és politikai életben;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a népességcsökkenéssel szembeni intézkedésként a 
kohéziós politika következő ciklusában a regionális hatóságokkal együttműködésben 
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indítson olyan konkrét programokat és projekteket, melyek célja a nők kkv-kban való 
aktív részvételének fokozása és elősegítése, aminek révén közvetlenül javulna a női 
foglalkoztatottság, illetve elkerülhető lenne a fiatalokat érintő, a vidéki területekről a 
városok vagy más országok felé irányuló agyelszívás;

5. felkéri az illetékes uniós, nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, hogy – saját 
hatáskörükön belül és a kohéziós politika következő időszakának keretében fellépve –
utalványok, pótlékok és csekkek kibocsátása révén gondoskodjanak anyasági és 
gyermekgondozási pénzügyi támogató intézkedésekről, támogassák a gyermekgondozási 
és családi szolgáltatások és juttatások biztosítását, valamint valósítsanak meg olyan 
hatékony intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a szakmai és családi élet 
összeegyeztetését, például (szabadon választható) rugalmas munkaidő biztosítása révén a 
szülők számára, valamint olyan, a gyermekek, az idősek és az eltartottak gondozását 
biztosító, jó minőségű és megfizethető szolgáltatások biztosításával, amelyek lehetővé 
teszik a szülők, főleg az anyák számára, hogy összeegyeztessék a munkát és a családi 
életet; hangsúlyozza, hogy egyes országok a valódi és egyenértékű alternatívák közötti 
szabad választás lehetőségét biztosítva megfelelő politikákat vezettek be a munka és a 
családi élet összehangolására, hogy emeljék a férfiak és nők munkaerő-piaci részvételét, 
valamint a születési rátát;

6. úgy véli, hogy ennek érdekében a munkavállalók és a vállalatok érdekeit összehangoló 
ambiciózus jogszabályok alapján minden lehetséges esetben fejleszteni kell a távmunkát;

7. úgy véli, hogy az Európában tapasztalható demográfiai változásokra való tekintettel, 
valamint a munka és a magánélet jobb egyensúlyának elősegítése érdekében a 2013 utáni 
időszakra vonatkozó új kohéziós politika keretében fokozni kell a nem iskoláskorú 
gyermekek nappali elhelyezésére szakosodott intézményeknek nyújtott pénzügyi 
támogatást;

8. hangsúlyozza az európai helyi és regionális hatóságok egyre növekvő, alapvető 
fontosságát a demográfiai kihívásokkal való szembenézés érdekében a nők és férfiak 
közötti esélyegyenlőség előmozdításában, és sürgeti őket, hogy decentralizált 
együttműködési projektjeikbe foglaljanak bele ide vonatkozó politikákat annak érdekében, 
hogy lehetővé tegyék a nők – elsősorban a legkiszolgáltatottabbak, például a bevándorlók, 
a kisebbségi csoportokhoz tartozók, a fogyatékossággal élők, a nemi alapú erőszak 
áldozatai, valamint a 45 év fölötti munkanélküli nők – számára az új információs 
technológiákhoz és az üzleti tevékenységek mikrofinanszírozásához való hozzáférést;

9. kéri az Eurostatot, hogy a közelmúltban közzétett „Cooking, Caring and Volunteering: 
Unpaid Work Around the World” (Főzés, gondoskodás és önkéntesség: a nem fizetett 
munka világszerte) című OECD-tanulmány1 nyomán a már létrehozott, ám még mindig 
nem kielégítő regionális szociális infrastruktúra kiegészítő elemeként a regionális humán 
fejlettségi mutatóba foglalja bele a láthatatlan, nem fizetett munkával kapcsolatos 
tényezőket nemek szerinti bontásban, figyelembe véve a nők által gyakran anyaként, 
lánygyermekként és nagyszülőként betöltött hármas szerepet;

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 116, OECD Publishing.
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10. utal a férfiak és nők között a háztartási és családi kötelezettségek ellátása terén fennálló 
hatalmas aránytalanságra, ami miatt főként nők döntenek a rugalmas munkaszervezés 
mellett vagy adják fel állásukat, ami hatással van a nők szakmai előmenetelére, a nemek 
közötti bérszakadék fennmaradására és a nyugdíjjogosultságok felhalmozására;

11. felszólítja az Eurostatot, hogy vizsgáljon meg és dolgozzon ki mutatókat a nők és a férfiak 
önkéntes tevékenységekben való részvételének mérésére és értékelésére, hogy kiderüljön, 
a nők és a férfiak régiókra lebontva mennyiben járulnak hozzá a társadalmi kohézióhoz és 
az életminőség javításához, különösen a szegénységben élők tekintetében;

12. úgy véli, hogy a nők által végzett önkéntes munkát szakmai tapasztalatnak kell tekinteni, 
hivatalosan el kell ismerni, és hogy a betegbiztosítás és a nyugdíjjogosultságok terén az 
ilyen munkát végzők nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe;

13. kéri a Bizottságot, hogy az aktív öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai 
éve (2012) keretében javasoljon az idős korú nők tevékenységeire irányuló célzott 
kezdeményezéseket, melyek fokozzák a társadalmi és területi kohézióhoz történő 
hozzájárulásukat; hangsúlyozza, hogy a nemzedékek közötti szolidaritás elve az európai 
szociális modell, és ezáltal a gazdasági, társadalmi és területi kohézió egyik strukturális 
kulcstényezője; fellépést sürget a rugalmas nyugdíjba vonulási megoldások 
előmozdítására, valamint a nyugdíj melletti részidős munkavállalás lehetővé tételére 
annak ösztönzése érdekében, hogy a nők hosszabb ideig maradjanak a munkaerőpiacon; 
kéri, hogy az említett elv fenntartása érdekében a különböző szintű közhatóságok lépjenek 
fel tevékenyen, és vegyék ki részüket a jó minőségű általános érdekű szolgáltatások 
garantálásából;

14. kéri a tagállamokat, hogy a megfelelő nyugdíjak előmozdítása érdekében vegyék fel a 
küzdelmet a munkaerőpiacon tapasztalható, nemek közötti megkülönböztetés ellen, 
továbbá elsősorban csökkentsék a nemek közötti karrierkülönbségeket és bérszakadékot, 
és biztosítsák a nyugdíjrendszerben a családgondozással eltöltött idő beszámítását;

15. felszólítja a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy ösztönözzék az eltartott 
idősekről gondoskodó családok támogatási formáit;

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a generációk közötti képzés 
és oktatás különböző formáit, például oly módon, hogy a fiatalokat, az iskolákat és az 
egyesületeket bevonják az idős embereknek szóló ikt-képzésekre irányuló projektekbe, 
vagy iskolán kívüli projektek révén fejlesztik az idős emberek készségeit;

17. felszólítja a tagállamokat és a regionális hatóságokat, hogy fejlesszék és támogassák 
azokat a lehetőségeket, amelyek révén az időseket be lehet vonni a formális és informális 
képzési tevékenységekbe és az önkéntes munkába, valamint a közösségi életben történő 
aktív részvételbe;

18. felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a demográfiai kihívások 
közegészségügyi hatásaira, és megfelelő fellépések révén kezelje a nőket és férfiakat sújtó 
betegségek növekvő terheit, konkrétan oly módon, hogy a kohéziós politika különböző 
eszközei révén lehetővé teszi a nők és a férfiak rákszűrésének finanszírozását, kiemelt 
figyelmet fordítva az állami egészségügyi szolgáltatások által nem megfelelően lefedett 
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régiókra.
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