
AD\865026HU.doc PE443.061v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2009/2222(INI)

26.4.2011

VÉLEMÉNY
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjéről
(2009/2222(INI))

A vélemény előadója: Siiri Oviir



PE443.061v02-00 2/7 AD\865026HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\865026HU.doc 3/7 PE443.061v02-00

HU

JAVASLATOK

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

A. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások alapvető szerepet játszanak a társadalmi 
kirekesztés és megkülönböztetés elleni küzdelemben, az emberi jogok és az emberi 
méltóság védelmében, a társadalmi igazságosság és védelem előmozdításában, a nők és 
férfiak közötti egyenlőségben, a nemzedékek közötti szolidaritásban, a gyermekek 
jogainak védelmében, a magán- és szakmai élet összeegyeztetésében, valamint a 
gazdasági, társadalmi és regionális kohézió megvalósításában, 

B. mivel a nemek közötti – ágazati és foglalkoztatási – megkülönböztetés a szociális 
szolgáltatások terén káros hatást gyakorol a munkakörülményekre és a bérszintekre, és 
mivel a nem fizetett házimunkát, gyermek- és idősgondozást elsősorban nők végzik,

C. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások, és különösen a gyermek- és 
idősgondozási, valamint az egyéb hozzátartozók gondozását nyújtó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés nélkülözhetetlen a nők és a férfiak munkaerőpiacon, oktatásban és képzésben 
való egyenlő részvételéhez,

D. mivel az általános érdekű szociális szolgáltatások bővítése a nők munkaerőpiacon való 
nagyobb arányú megjelenésének hajtóerejét adja,

1. sürgeti a tagállamokat, hogy ugyanúgy tartsák fenn a hozzáférhető, megfizethető, magas 
minőségi színvonalú szociális szolgáltatások rendelkezésre állását, mint a gyors gazdasági 
növekedés időszakában, és nemtől, jövedelemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól 
vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, életkortól, szexuális irányultságtól vagy 
foglalkoztatási feltételektől függetlenül biztosítsanak egyenlő hozzáférést ezekhez a 
szolgáltatásokhoz; úgy véli, hogy a szociális szolgáltatások alapvető szerepet játszanak a 
nemek közötti egyenlőség biztosításában, mivel az egészségügyi szolgáltatások és a 
gyermekgondozási létesítmények mellett ezek a nők foglalkoztatási aránya és az 
egyenlőség általános növelésének fő pillérei;

2. ragaszkodik ahhoz, hogy meg kell előzni, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság, 
illetve a jövőbeli gazdasági kilátások veszélyeztessék az általános érdekű szociális
szolgáltatások fejlesztését, mivel ez hosszú távon károsan hatna a foglalkoztatottság 
növekedésére, az EU gazdasági növekedésére, a költségvetési hozzájárulások 
növekedésére, a születési arány emelkedésére, valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítására;

3. rámutat arra, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások bővítése a nők 
munkaerőpiacon való nagyobb arányú megjelenésének hajtóerejét adja; utal a 2008-as 
munkaerő-felmérésre, mely szerint a humán-egészségügyi szolgáltatásban dolgozók 79%-
a, a bentlakásos ellátási szolgáltatásban dolgozók 81%-a, valamint a nem bentlakásos 
szociális munkával foglalkozók 83%-a nő volt;
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4. felszólítja a tagállamokat, hogy modern, proaktív jóléti stratégiákat dolgozzanak ki a 
szociális kiadások hatékonyságának és hatásosságának biztosítására, szem előtt tartva a 
nemek közötti egyenlőség elveit is; megjegyzi, hogy ezek a politikák – ideértve a 
befogadó munkaerőpiacok, a megelőzés és a rehabilitáció előmozdítását – kezdetben 
jelentősebb forrásokat igényelhetnek, de hosszabb távon várhatóan 
költségmegtakarításokhoz és jobb minőségű szolgáltatásokhoz vezetnek;

5. felszólít arra, hogy a szolgáltatások lehető legszorosabban a felhasználók egyéni 
igényeihez való alakítása és a szolgáltatási színvonal javítása érdekében fordítsanak 
nagyobb figyelmet a különösen sérülékeny csoportokkal – például gyermekekkel, 
problémás fiatalokkal és idősekkel – foglalkozó személyek képzési és előkészítő 
tanfolyamok iránti igényére;

6. hangsúlyozza, hogy fontos ösztönözni az erősebb felhasználó-központúságot és a 
felhasználók nagyobb fokú bevonását, valamint figyelembe kell venni a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait és erősíteni kell a szociális jogokhoz való hozzáférést, különösen 
a hátrányos helyzetű csoportok – többek között az egyedülálló anyák, a fogyatékkal élő 
nők, a nemi alapú erőszak áldozatául esett nők, a bevándorló nők, a kisebbségekhez 
tartozó nők, az alacsony képesítéssel rendelkező nők és az idős nők – esetében, mivel ezek 
a csoportok különösen sérülékenyek a szegénységgel szemben és esetükben nagyobb a 
szegénység kockázata, a szolgáltatások iránti igény pedig egyre kifinomultabbá és 
összetettebbé válik, felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa és védelmezze az egészségügyi 
ellátáshoz és szociális szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférést, és javasoljon a 
többszörös megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó hatékony stratégiákat;

7. javasolja, hogy az általános érdekű szociális szolgáltatások meghatározásakor a 
tagállamok vegyék figyelembe a kifejezetten férfiakat vagy nőket célzó szolgáltatásokat, 
például a kifejezetten nőknek szóló tanácsadói és szociális szolgáltatásokat, valamint 
azokat a fontos szolgáltatásokat, amelyek hozzájárulnak a nők életminőségéhez és az 
egyenlőséghez, például az egészségügyi szolgáltatásokat – különösen szexuál- és 
reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat, az oktatást és az idősgondozást;

8. kéri a Bizottságtól, hogy az esélyegyenlőség előmozdítását használja mutatóként az 
általános érdekű szociális szolgáltatások teljesítményének értékelése során;

9. rámutat, hogy a gazdasági és pénzügyi válság, valamint a tagállamok által előírt 
megszorító politikák nem ösztönözhetik az általános érdekű szociális szolgáltatásokból 
való tőkekivonást, hanem éppen ellenkezőleg, jelentőségükből adódóan az ilyen 
szolgáltatásokat tovább kell erősíteni annak érdekében, hogy megfeleljenek a nők 
igényeinek;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy végezzék el a különböző általános érdekű 
szociális szolgáltatások nemi szempontokon alapuló hatásvizsgálatát, és biztosítsák, hogy 
a javasolt uniós fellépések nemek közötti egyenlőség szempontjából történő értékelése 
rendszeres és átlátható, kézzelfogható eredményekkel járó folyamattá váljon, és hogy 
valamennyi uniós és nemzeti program és politika költségvetésébe beépüljön a nemek 
közötti egyenlőség szempontja; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy ellenőrzési 
jelentéseibe foglalja bele a nemek közötti egyenlőség kérdéseit;
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11. felszólítja a tagállamokat, hogy a magán- és szakmai élet összeegyeztethetőségére 
irányuló politikák keretében biztosítsanak hozzáférést az elérhető, megfizethető, jó 
minőségű, sokszínű gyermekgondozási szolgáltatásokhoz a barcelonai célkitűzésekben 
leírtaknak megfelelően, és javítsák az időseknek és egyéb hozzátartozóknak nyújtott 
gondozási szolgáltatásokat, mivel ez alapvető lépés a nők és férfiak közötti egyenlőség 
felé, mivel a gyermekgondozási szolgáltatások nemcsak hogy megkönnyítik a nők 
munkaerő-piaci részvételét, hanem munkalehetőséget is kínálnak; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy hozzon intézkedést a szociális rendszerek fenntarthatóságában nagyon 
fontos szerepet játszó, nem fizetett háztartási, gyermek- és idősgondozást nyújtók –
többségükben nők – elismerése érdekében;

12. megjegyzi, hogy a demográfiai változás miatt általában véve a gondozási, egészségügyi és 
szociális szolgáltatások olyan növekedési ágazatot képviselnek, amely képes 
munkahelyeket teremteni a nők és a férfiak számára egyaránt; felszólítja a tagállamokat, 
hogy használják ki ezt a lehetőséget, azáltal, hogy a bérek, az infrastruktúra és a szakmai 
képzés javítása révén megerősítik azokat az alulfizetett és alulértékelt ágazatokat, 
amelyekben a nők felülreprezentáltak;

13. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő a szakmai és a magánélet 
összeegyeztetését szolgáló politikákról, valamint a vállalati és területi jóléti 
kezdeményezésekről szóló megállapodásokat a szociális partnerek között, kellően 
figyelembe véve az elmúlt évek szerződéses alapon hozott pozitív intézkedéseit és az 
Európai Szociális Alap által finanszírozott kísérleteket;

14. felhívja a figyelmet arra, hogy fontos biztosítani, hogy a nemzeti, a regionális és a helyi 
hatóságok megkönnyítsék a rászoruló vagy kirekesztés által fenyegetett, valamint a nemi 
alapú erőszakot elszenvedett nők számára – mindkét esetben különösen akkor, ha eltartott 
gyermekük van – a szociális lakhatáshoz való hozzáférést;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy aktívan vegyen részt a szociális partnerek által uniós szinten 
megállapított szabálygyűjtemény létrehozására és elfogadására irányuló erőfeszítésekben, 
mely gyűjtemény célja, hogy az esélyegyenlőség tekintetében fenntartsa az alapvető 
jogokat, és a nemek szempontját érvényesítő jogi garanciákat kiterjessze a javadalmazási 
és munkakörülményekre, a magán- és szakmai élet összeegyeztethetőségére irányuló 
intézkedésekre, a képzésre, a szakmai előmenetelre és a biztonságra;

16. rámutat arra, hogy létfontosságú védelmezni a nők leginkább kiszolgáltatott csoportjainak 
a képzési és foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzáférését, annak érdekében, hogy 
pénzügyi függetlenségük és teljes társadalmi beilleszkedésük biztosított legyen;

17. megjegyzi, hogy a szakképzett munkaerő odavonzása, a személyzeti létszámhiány és az 
általános érdekű szociális szolgáltatások minőségének csökkenése összefüggésében a 
jövőben jelentkező nehézségek elkerülése érdekében a tagállamoknak nagyobb figyelmet 
kell fordítaniuk az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén foglalkoztatott 
személyek tisztességes javadalmazására; rámutat, hogy a közelmúltban éppen ezekben az 
ágazatokban hozták létre a legtöbb munkahelyet – különösen a nők számára;

18. rámutat arra, hogy jobban el kell ismerni a szociális szolgáltatások ágazatában 
foglalkoztatott személyek – akiknek többsége nő – által végzett munkát, mivel a 
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munkájuk nehéz, gondoskodó hozzáállást és hatalmas személyes elkötelezettséget igényel, 
ugyanakkor társadalmilag nem túl tekintélyes;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy – többek között adókedvezmények és egyedi pénzügyi 
támogatás révén – ösztönözzék az idősek és a veszélyeztetett személyek – különösen a 
nők – számára nyújtott otthoni segítségnyújtás és támogatás formáit, és csökkentsék a 
hozzátartozók – különösen az eltartott családtagokat gondozó nők – foglalkoztatottságára 
gyakorolt negatív hatást.
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