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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:

A. mivel az Európa 2020 stratégia egyik célja, hogy a férfiak és nők foglalkoztatási szintjét 
75%-ra növeljék, továbbá mivel a nők foglalkoztatási aránya jelenleg 58,2%, és tagállami 
szinten igen nagy eltéréseket mutat;

B. mivel az Európa 2020 stratégia nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát átalakulásra, a 
megújulóenergia-ágazatra, valamint a tudomány- és technológiaigényes környezetbarát 
munkahelyekre a fenntartható gazdaság érdekében;

C. mivel, bár a mikrohitel a nők vállalkozásának és a családi vállalkozások létrejöttének 
elengedhetetlen eszköze, a nők továbbra is alulreprezentáltak a vállalkozói szférában az 
Európai Unióban, hiszen a vállalkozók teljes létszámának átlagosan csupán 30%-át teszik 
ki;

D. mivel az egyetemi diplomát szerző diákok több mint 60%-a nő; mivel túl kevés nő és lány 
érdeklődik a tudományos ágazatok iránt, aminek következtében erős ágazati szegregáció 
figyelhető meg; továbbá mivel az informatikai ágazatban a nők és a férfiak foglalkoztatása 
közötti nemi aránytalanság az idők során szélesedett, ahelyett hogy szűkült volna;

E. mivel az Európai Unióban a nemek közötti különbségek – többek között a 
gyermekvállalás miatt – továbbra is fennállnak a bérezés, a részmunkaidős kontra teljes 
munkaidős foglalkoztatás aránya, valamint a foglalkoztatási ráták tekintetében; és mivel a 
foglalkoztatásban fennálló munkaerő-piaci szegregáció a megfelelően működő uniós 
munkaerőpiac egyik legnagyobb akadálya;

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási rátájának növelése érdekében a tagállamoknak kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi szabályozás és a családbarát 
rendelkezések hatékony végrehajtására, önkéntes intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem hagyományos állásokba történő felvételt, valamint jó 
hozzáférést és elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások ellenőrzésének fontosságát; felkéri a tagállamokat, 
hogy nyújtsanak átfogó támogatást a nemzeti munkaügyi és oktatási minisztériumoknak a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésével foglalkozó programok végrehajtásához;

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének érdekében szükséges, hogy képessé tegyék a nőket a 
munkaerőpiacra való belépésre, az oda való visszatérésre és a munkaerőpiacon történő 
előrehaladásra, különösen azokat a kiszolgáltatott helyzetben lévőket, akik a közelmúltbeli 
pénzügyi válság miatt elvesztették munkahelyüket, vagy strukturális munkanélküliséggel 
és nehézségekkel szembesülnek, amikor szülési vagy szülői szabadságot követően újra 
munkába állnak, vagy más okból nehézségeik vannak, szükséges, hogy képzettségük 
javítása céljából átképzési lehetőséget és szakképzéshez való hozzáférést nyújtsanak, 
függetlenül a munkaszerződés típusától; továbbá hangsúlyozza, hogy a nők számára 
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karrierjük minden szakaszában hozzáférést és ösztönzőket kell nyújtani az egész életen át 
tartó tanulásban való aktív részvételhez, valamint támogatni kell a műszaki és mérnöki 
tanulmányokat a lányok körében az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci 
igényekhez való rugalmas igazítása céljából, különös tekintettel a magasan képzett 
munkavállalók iránti igényre;

3. hangsúlyozza a hatékony oktatási és szakképzési tanácsadási rendszerekbe való
beruházások szükségességét annak érdekében, hogy a fiatal nők számára felkínálják az –
egyetemi vagy egyetemen kívüli – tudományos, mérnöki vagy műszaki felsőoktatást mint 
választási lehetőséget; megjegyzi, hogy különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
információs és kommunikációs kompetenciákat, a digitális ismereteket és a 
kommunikációs készségeket beépítsék a szakképzésre és az egész életen át tartó tanulásra 
vonatkozó tagállami politikákba, és bátorítsák a nőket e lehetőségek kihasználására, 
illetve bővítsék a nők számára a tanulási lehetőségeket, hogy azok alkalmazkodni 
tudjanak szakmai pályafutásuk során a munkaerőpiacok változásaihoz, és ezáltal növeljék 
a nők jelenlétét a jövőbeli fejlődés szempontjából stratégiai ágazatokban; úgy véli, hogy 
küzdeni kell az oktatásban a nemi sztereotípiák ellen;

4. fenntartja, hogy ha a női munkavállalók képzettségét és készségeit meg kell őrizni a 
változó gazdasági környezetben, és azokat, akik szeretnének visszatérni a munkába, 
segíteni kell ebben, alapvető fontosságú, hogy a szülői szabadságon lévő munkavállalókat 
is be kell vonni a munkáltatójuk által szervezett képzési tevékenységekbe;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a munkaerőpiac 
szegregálódásának megakadályozása érdekében azáltal, hogy a strukturális munkaerő-
piaci reformjaikba olyan eszközöket vesznek fel, mint pl. az Európai Szociális Alap 
(ESZA), amelyekkel az előítéletek és sztereotípiák, illetve „üvegplafon” akadályok elleni 
hatékony intézkedések, valamint a helyes gyakorlatok és a teljesítményértékelési mutatók 
tagállamok közötti cseréje, továbbá jogalkotási intézkedések – többek között a vezető 
beosztást betöltő nők számarányának növelését célzó kvóták – révén leküzdhetik a nők 
szakmai szegregációját, amely egyfelől a vezető beosztást betöltő nők nem megfelelő 
számarányában, másfelől a nemi szempontból szegregált munkaerőpiacban nyilvánul 
meg;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a szakmai és a családi élet 
összeegyeztetésére irányuló intézkedéseket, és fektessenek be a nők munkaerő-piaci 
részvételébe a sokféleség kezelésének előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, 
valamint rugalmasabb munkafeltételekkel kialakított új pozíciók létrehozásán keresztül;

7. hangsúlyozza, hogy az új munkahelyekhez új munkaszerződés-formáknak is 
kapcsolódniuk kell, amelyek lehetővé teszik az eltartott gyermekeket nevelő 
munkavállalók számára, hogy más vagy csökkentett munkaidőben dolgozzanak, illetve 
távmunkát válasszanak;

8. ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a nemek közötti egyenlőség érvényesítését az 
iparban, hogy lehetővé tegye a férfiak és nők egyenlő részvételét, különös figyelmet 
fordítva a hagyományosan túlnyomórészt férfiakat alkalmazó ágazatokra;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy egészítse ki a munka és a magánélet egyensúlyára 
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vonatkozó létező jogi keretet, és terjesszen elő új jogalkotási javaslatokat az apasági 
szabadságra, az örökbefogadási szabadságra és a hozzátartozó ápolása miatti szabadságra; 
aggodalommal jegyzi meg, hogy a 92/85/EGK irányelv tervezett felülvizsgálata a 
Tanácsban holtpontra jutott;

10. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiacot a munka és a családi élet összeegyeztetése 
érdekében kell megszervezni a gyermekek, idősek és más hozzátartozók gondozására 
irányuló struktúrák és intézmények létrehozása útján azért, hogy kielégítsék a valós 
igényeket, és hogy mindenki számára biztosítsák a magas színvonalú, hozzáférhető 
gondozási szolgáltatást, valamint hogy a dolgozó anyák elérhessék a megfelelő egyensúlyt 
a munka és a magánélet között a nők munkaerő-piaci részvételének és gazdasági 
függetlenségének javítása érdekében;

11. hangsúlyozza a rugalmasabb munkaidő és különféle távmunka-lehetőségek bevezetésének 
szükségességét az alkalmazottak gazdasági függetlenségét veszélyeztetése nélkül, 
különösen a nők számára, akiket gyakrabban alkalmaznak átmenetileg és – nem 
önkéntesen – részmunkaidőben; hangsúlyozza, hogy rész-, illetve teljes munkaidőben 
történő munkavégzés esetén egyaránt szükséges a tisztességes munkabér és a szociális 
biztonsághoz való hozzáférés elérése;

12. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási rátájának növelésére nem csak a „fehérköpenyes” 
szektorban van lehetőség, hanem a honvédelem, a logisztika (beleértve a közlekedést is), 
az üzleti szolgáltatások – például biztosítás és tanácsadás – szektorában, az ökológiai 
szektorban, valamint fenntartható állások esetében is;

13. sürgeti, hogy a Bizottság és a tagállamok támogassanak és fejlesszenek ki a nők műszaki 
szakmákba való toborzását célzó speciális programokat a tudományos pályán dolgozó női 
szakembereknek nyújtott támogatásokon keresztül, összhangban egyes tagállamok helyes 
gyakorlatával, mint pl. az „Excellentia” program Ausztriában, amelynek révén a 
tudományos és technológiai területen dolgozó női egyetemi professzorok száma a 
kétszeresére nőtt, és amely hozzájárult magas színvonalú, női vezetésű kutatóközpontok 
létrehozásához;

14. hangsúlyozza, hogy a „környezetbarát munkahelyek” a jövő európai munkaerő-piacának 
egyik kulcsfontosságú növekedési szegmensévé válhatnak; felhívja a Tanácsot, a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a nők is a férfiakkal azonos 
mértékben részesülnek ezekből a munkahelyekből; külön figyelmet kér annak biztosítása 
érdekében, hogy a megújuló energiára való átállás és a fizikai infrastruktúra 
modernizálására irányuló zöld technológiákba való befektetés tisztességes és jó minőségű 
munka kialakítását is maga után vonja a férfiak és nők számára egyaránt;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a magán- és közszektort arra, 
hogy a nők munkaerőpiacon való részvételének javítása céljából tegyen meg minden 
lehetséges és szükséges intézkedést annak érdekében, hogy felszámolja a nemek közötti 
bérezési különbségeket és a főbb egyenlőtlenségeket a lehetőségekhez való hozzáférés, a 
bérezés, a karrieralakítás, a részvétel és az irányítás terén; hangsúlyozza ezzel 
kapcsolatban az átláthatóság – azaz jobb statisztikák –, valamint az „egyenlő értékű 
munka” használható meghatározásának fontosságát. üdvözli a Bizottság bejelentését a 
nyugdíjrendszer átdolgozásáról azok tekintetében, akik munkanélküliség, betegség vagy 
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gondozási kötelezettség miatt csak megszakításokkal tudtak nyugdíjjárulékot fizetni, ami 
főként a nőket érinti;
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