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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 a (25 év alatti) fiatal nők körében továbbra is nő a munkanélküliség – 2009 és 2012 
között 18,8%-ról 22,1%-ra emelkedett –, és a rendelkezésre álló legfrissebb adatok szerint 
jelenleg eléri a 22,9%-ot; mivel a munkával szembeni elbátortalanodás, önkirekesztés és 
kiábrándulás egyre inkább elterjedőben van; mivel a fiatal nők továbbra is rosszabb 
munkaerő-piaci körülményekkel szembesülnek, mint a fiatal férfiak, és mivel ez az 
európai gazdasági növekedési potenciál jelentős mértékű csökkenését eredményezi azáltal, 
hogy nem hasznosulnak megfelelő mértékben a magasan képzett nők által szerzett 
készségek,

B. mivel az Unióban több mint 2 millió munkahelyet nem lehet betölteni; mivel a válság –
többek között – a nők munkaerőpiacról történő jelentős mértékű kivonulását 
eredményezte, ami a humántőke és a készségek kihasználatlanságát jelenti; mivel a nők 
munkaerő-piaci részvételének növelése sürgős politikai cél,

C. mivel a gyermekgondozás gyakran magas költségei, valamint e szolgáltatás hiánya 
negatívan befolyásolja a fiatal anyák foglalkoztathatóságát;

D. mivel a fiatalok alkotják a jelenlegi munkaerő-piaci visszaesés által legsúlyosabban 
érintett csoportot, mert bár az előző nemzedékekhez képest magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, őket fenyegeti leginkább a munkanélküliség, a bizonytalan 
foglalkoztatás és az alacsony bérezés;

E. mivel növekszik a felsőfokú végzettségűek száma, akik a munkaerőpiacon elérhető szabad 
munkahelyekhez túlképzettek, vagy nem rendelkeznek elegendő munkatapasztalattal egy 
adott területen;

F. mivel a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 60%-a nő, akiket azonban gyakran 
alacsonyabb szakképzettséget igénylő munkakörbe vagy kevesebb fizetésért alkalmaznak; 
mivel a fiatal nőkre szintén kihatnak a munkanélküliség és a munkakörülmények 
szempontjából fennálló nemek közötti különbségek, ami (jelenleg 16,2%-os) 
bérszakadékot és nyugdíjkülönbségeket eredményez; 

G. mivel a női foglalkoztatást a férfiakéhoz képest nagyobb mértékben érinti a rugalmasság 
és a bizonytalanság: 2012 harmadik negyedévében a 15 és 24 év közötti részmunkaidőben 
dolgozók közel 60%-a nő volt, és mivel ugyanezen korcsoportban a felsőfokú (egyetemi 
és posztgraduális) végzettségű ideiglenes munkavállalók 64%-a a nők köréből került ki;

H. mivel a jelenlegi válság kapcsán a nők helyzetével és a fizetési egyenlőtlenségekkel 
összefüggésben közzétett 2013. február 26-i Eurobarométer-jelentés szerint a munkaadók 
a nők esetében a szakmai hozzáértés és kompetencia rovására a nemi szempontokat 
helyezik előtérbe a munkaerő-felvétel során: a munkaadók kiválasztási szempontjai között 
az első helyet az anyaság (49%) foglalja el, ezt követi a munkavállalói rugalmasság (35%) 
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és a külső megjelenés (33%), míg a férfiak esetében mindenekelőtt a szakmai tapasztalat 
(40%) és a szakmai képesítés (38%) számít; 

I. mivel a NEET-fiatalok (akik nem dolgoznak, nem tanulnak és nem vesznek részt 
képzésben) száma eléri a 7,5 milliót, ami a 15 és 24 év közötti európai fiatalok 12,9%-át 
teszi ki, és mivel az ezzel összefüggésben felmerülő költségek az uniós GDP 1,2%-ának 
felelnek meg, és mivel a 25 évnél fiatalabb munkanélküliek több mint 30%-ának több 
mint 12 hónapja nincs állása; mivel a 15 és 24 év közötti NEET-nők aránya 2011-ben 
12,9%-ról 13,4%-ra nőtt (míg a 15 és 24 év közötti férfiak esetében ez az arány 12,4%-ról 
12,9%-ra nőtt);

J. mivel egyre növekszik annak a veszélye, hogy a fiatalok körében egy elveszett generáció 
alakul ki a jövőben, miközben a nők alkotják az egyik olyan kockázati csoportot, amely 
munkanélküliséggel szembesül,

K. mivel a nők nagyobb mértékben függnek a szociális ellátásoktól, amelyeket a gazdasági 
válság miatt éppen megnyirbálnak, és ez az ún. „új diszkriminációhoz” vezet; mivel a 18 
és 24 év közötti nők 31,4%-át fenyegeti a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
kockázata (a férfiak esetében ugyanebben a korcsoportban ez az arány 28,3%);

L. mivel a válság következtében a fiatalok később lépnek be a munkaerőpiacra; mivel a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 19. cikke 
ellenére a fiatal nők továbbra is életkoron és nemen alapuló megkülönböztetéssel 
szembesülnek, amikor belépnek a munkaerőpiacra; mivel elsősorban az etnikai 
kisebbségekhez tartozó nők nagyobb nehézségekkel szembesülnek a hivatalos 
munkaerőpiachoz való hozzáférés területén;

M. mivel az Európa 2020 stratégia céljai között szerepel, hogy gondoskodni kell arról, hogy a 
20 és 64 év közötti személyek 75%-a vegyen részt a foglalkoztatásban, a korai 
iskolaelhagyás aránya 10% alá csökkenjen, valamint legalább 20 millió embernek ne 
kelljen szembenéznie a szegénység kockázatával;

N. mivel a fiatal anyák esetében a gyermekvállalás gyakran akadálya a munkavállalásnak, és 
ez hozzájárul a nemek között a foglalkoztatás terén fennálló aránytalanságok növeléséhez;

1. üdvözli az ifjúsági garancia létrehozásáról szóló ajánlás Tanács általi elfogadását;

2. felhívja a – különösen a fiatalokat érintő munkanélküliség által leginkább sújtott –
tagállamokat, hogy minden, legfeljebb 30 éves korú, különféle oktatási múltú és 
társadalmi hátterű fiatal esetében sürgősen hajtsák végre az ifjúsági garanciaprogramban
szereplő intézkedéseket, szem előtt tartva a nemi szempontokat az előkészítés, a 
programozás és a végrehajtás valamennyi szakaszában; felhívja a tagállamokat, hogy a 
hosszú távú munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés elkerülése érdekében hozzanak 
létre megfelelően képzett személyzettel rendelkező munkaügyi központokat, amelyek 
alkalmasak hatékony tudatosító politikák végrehajtására és sajátos módszerek 
kidolgozására a nők számára;

3. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garancia megvalósításához olyan állami beruházásokra van 
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szükség, amelyek elősegítik a nettó munkahelyteremtést, tényleges munkaszerződésekkel 
alátámasztott állandó munkahelyeket hoznak létre, a béreket illetően biztosítják a kollektív 
szerződések tiszteletben tartását, valamint az egyenlő vagy azonos értékű munkáért járó 
egyenlő díjazás elvét;

4. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be a nemek közötti egyenlőtlenség elleni 
intézkedéseket, amelyek alkalmasak a kiszolgáltatott csoportok, köztük a 
fogyatékossággal élők, a migránsok és az egyedülálló édesanyák figyelembevételére;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek a 
fiatal nők körében ösztönzik, elősegítik és támogatják az egyéni vállalkozás alapítását és 
az önfoglalkoztatást azáltal, hogy képzést és tanácsadást biztosítanak számukra, valamint 
– különösen a kkv-k számára – könnyebbé teszik a kedvező feltételeket és 
adókedvezményeket biztosító hitelhez és mikrohitelhez jutást;

6. felhívja a tagállamokat, hogy olyan szakpolitikákat folytassanak, amelyek célja a nők 
részvételének ösztönzése azon ágazatokban és szakmákban, amelyekben 
alulreprezentáltak: például a tudományos és technológiai területen (az Unióban 2009-ben 
a kutatók mindössze 33%-a került ki a nők köréből), valamint a gazdasági és pénzügyi 
területen, mivel az ilyen pályaválasztás növelné a nők versenyképességét a 
munkaerőpiacon;

7. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák az egész életen át tartó tanulási programokat 
és a foglalkoztatás keretében rendelkezésre álló átképzési lehetőségeket, amelyek 
megkönnyítenék a női tanulók, illetve a munkaerőpiacon már elhelyezkedett nők számára 
a munkahelyek közötti gördülékenyebb átmenetet;

8. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat az Európa 2020 stratégia keretében tett 
kötelezettségvállalásukra, miszerint a nők és férfiak körében egyaránt 75%-ra emelik a 
foglalkoztatottsági arányt, és arra figyelmeztet, hogy a fiatalkori munkanélküliség 
jelenlegi szintje a nők egész generációjának munkaerőpiacról való kiszorulását 
eredményezheti, növelve láthatatlanságukat és kiszolgáltatottságukat;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemi alapú szegregáció ellen 
az oktatásban és a munkaerőpiacon egyaránt, dolgozzanak ki olyan sajátos és támogatott 
oktatási és szakképzési kurzusokat, amelyek folyamatosan nyomon követik a fiatalokat, és 
amelyek figyelembe veszik a „Gondoljuk újra az oktatást” című, 2012. november 28-i 
bizottsági közlemény (COM(2012)0669) következtetéseit, amelyek az oktatási és képzési 
politikákat a fiatal nőkre irányuló, célzott foglalkoztatási politikákkal ötvözik, és amelyek 
a nők foglalkoztatását előmozdítják és ösztönzik a fejlődés tekintetében stratégiai 
jelentőségű ágazatokban; hangsúlyozza, hogy az ilyen tevékenységek célja a korai 
lemorzsolódás megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy az elsajátított készségek a 
jelenlegi és jövőbeli munkaerő-piaci igényekkel összhangban legyenek; 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat annak kivizsgálására, hogy a fiatalkori – és 
különösen a fiatal nők körében fennálló – munkanélküliség elleni küzdelem nemzeti 
eszközei miért nem hatékonyak, illetve hogy segítsék elő az európai szinten pozitív 
eredménnyel járó helyes gyakorlatok és modellek cseréjét az iskolai lemorzsolódás 
csökkentése, az oktatásba való visszatérés, az oktatás és a munka világa közötti hatékony 
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átmenet, a fiatalok munkanélküliségének csökkentése és a hátrányos helyzetű csoportok 
munkavállalása terén;

11.  hangsúlyozza, hogy az új munkalehetőségek létrehozásának elegendő, elérhető, 
megfizethető és minőségi gyermekgondozási létesítmények (például óvodák, bölcsődék és 
a gyermekeknek kínált állami szabadidős elfoglaltságok) biztosítása révén együtt kell 
járnia a munka és a családi élet összeegyeztetését, a háztartásban a nőkre, illetve a 
férfiakra háruló felelősség egyenlő eloszlását, illetve a fiatal anyák munkaerő-piaci 
visszailleszkedésének elősegítését célzó intézkedések végrehajtásával, valamint az 
eltartott felnőtteknek az állami és magánszektorban nyújtott szolgáltatások biztosításával;  
hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedésekkel elkerülhető annak kockázata, hogy az anyák 
szakmai karrierjüket feladják vagy megszakítsák, vagy lemondjanak a családalapításról 
vagy elodázzák azt, illetve elkerülhető, hogy a szakmai életből és a társadalomból 
kirekesztődjenek, és csökkenthető annak kockázata, hogy gyermekeiket az elszegényedés 
és a társadalmi kirekesztődés fenyegesse; ezzel összefüggésben felszólítja a Tanácsot, 
hogy alakítson ki közös álláspontot a Parlamenttel a szülési szabadságról szóló irányelvre 
vonatkozóan;

12. felhívja a tagállamokat, hogy a foglalkoztatás minőségének javítása és a szakmai fejlődés 
előtérbe helyezése révén hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik a fiatal nők 
munkához jutását és a munkahelyük megőrzését, és kiküszöbölik a nők és a férfiak között 
a munka világában kezdetektől fogva fennálló, pályakezdést, pályafutást és fizetést érintő 
aránytalanságokat,

13. arra szólít fel, hogy fogadjanak el a sajátos igényekkel rendelkező fiatal nők – így a 
fogyatékossággal élő, a bevándorló, a kisebbségekhez tartozó vagy az alacsonyan képzett 
nők, valamint a nemi erőszak áldozataivá vált, a prostitúcióval felhagyó vagy börtönből 
szabadult nők – csoportjaira irányuló célzott intézkedéseket, akiknek még nehezebb 
tisztességes munkát találniuk;

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szervezzenek kampányokat és 
biztosítsanak kellő tájékoztatást a munkaerő-toborzás terén fennálló lehetőségekkel 
foglalkozó programokról, valamint a szociális és gyermekgondozási létesítményekhez
való hozzáférésről;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a távmunka alkalmazását a 
vállalkozások és a közigazgatás terén, és ezáltal tegyék lehetővé a fiatalok számára a 
kötetlen és dinamikus pályakezdést;

16. úgy véli, hogy a nők munkaerő-piaci visszatérésének megkönnyítéséhez összetett politikai 
megoldásokra van szükség, amelyek felölelik az élethosszig tartó tanulást, a bizonytalan 
foglalkoztatás visszaszorítását és a munkavállalói jogok érvényesülésének támogatását, a 
nők kérése alapján differenciált munkaszervezési formákat, annak érdekében, hogy 
megakadályozzák a munkavállalói életpálya elhagyását és megszakítását;

17. felkéri a tagállamokat, hogy az uniós és nemzeti jogszabályokkal teljes összhangban 
dolgozzanak ki megfelelő szakpolitikákat, hozzanak egyedi intézkedéseket – a 
munkaorientált képzéseket és foglalkoztatási programokat is ideértve – annak érdekében, 
hogy a fiatal férfiak és nők számára egyaránt esélyegyenlőséget biztosítsanak a valódi 
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munkatapasztalat megszerzése terén;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzák ki és vezessék be a nemi 
szempontok általános érvényesítését, valamint azon szakpolitikák nyomon követését, 
amelyek elősegítik a munkanélküli polgárok állásközvetítő és szociális támogató 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák és ismerjék el az ifjúsági szervezetek 
keretében megvalósuló nem formális és informális tanulási formákat és tevékenységet 
olyan eszközként, amely létrehozza az első kapcsolódási pontokat a diákok és a 
munkaerőpiac között;

20. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon és tegyék közzé a fiatalok 
munkanélküliségének felszámolását célzó szakpolitikákkal kapcsolatos valamennyi –
többek között az ifjúsági garanciaprogram végrehajtásával kapcsolatos – adatot, a 
tagállamokra lebontva készítsenek statisztikákat, és fordítsanak különös figyelmet a nemi 
dimenzióra;

 kéri továbbá, hogy e szakpolitikák végrehajtása és nyomon követése kerüljön bele az európai 
szemeszterbe és az egyes országoknak szánt ajánlásokba;

21. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2014–2020-as programozási időszak 
meghatározása során irányozzanak elő szigorúbb és mérhetőbb kritériumokat a 
strukturális alapoknak a különösen fiatalok körében jellemző – többek között nemi alapú –
mérhető munkanélküliség felszámolásával kapcsolatos célkitűzései érvényesítésére, 
nyomon követésére és értékelésére (a 2007 és 2011 közötti időszakban az európai 
strukturális alapok kedvezményezettjeinek 52 %-a volt nő);

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak ilyen intézkedéseket, mivel 
szükség van ezekre azon sztereotípia ellensúlyozására, miszerint a vállalkozói 
tevékenység kockázatos terület, amelyet a férfiak uralnak; hangsúlyozza, hogy a nők 
általános munkaerő-piaci helyzetének megerősítése, valamint a vállalkozói tevékenység 
hatékonyabb előmozdítása érdekében támogatni kell a női vállalkozók közötti regionális 
és nemzetközi együttműködést, valamint ösztönözni kell a tapasztalatok és a bevált 
gyakorlatok cseréjére szolgáló platformok hálózatainak kialakítását;

23. felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra az európai strukturális alapok újabb 
kiigazítását annak érdekében, hogy további támogatást biztosítson a fiatal nők 
foglalkoztatási területei számára, valamint támogatást nyújtson a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés és a gyermekgondozás terén;

24. üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretben 6 milliárd eurót különít el az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre, 
de emlékeztet, hogy a 2012 januárjában bejelentett, a fiatalok munkanélküliségével 
kapcsolatos kezdeményezésre átcsoportosítandó 82 milliárd euró fel nem használt uniós 
pénzeszközből csak 16 milliárdot használtak fel (2013. március); kéri, hogy valamennyi 
előirányzatot jobb és gyorsabb programozással kapcsolják össze, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy e téren ösztönözze a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a lehető legnagyobb pénzügyi kötelezettségvállalással járuljanak 
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hozzá a fiatalokat sújtó munkanélküliség elleni küzdelemhez – többek között a nemzeti 
költségvetésből származó források felhasználásával –, egyúttal figyelembe véve a nemi 
kérdést;

25. a Bizottság egyetértésével felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki kedvezményes 
adórendszert, amelynek célja az ifjúsági foglalkoztatás megvalósítása és a 35 évnél 
fiatalabbak vállalkozásának támogatása a vállalkozások – különösen a kkv-k – számára a 
fiatalok határozatlan idejű alkalmazásához nyújtott ösztönzők révén; e tekintetben a 
tagállamok – a foglalkoztatási csomagban megfogalmazott bizottsági javaslattal 
összhangban – alkalmazhatják a bértámogatást és az adóék – főként a munkáltatói 
társadalombiztosítási járulékok – csökkentését;

26. a Bizottság egyetértésével felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket és 
állapítsanak meg kedvezményeket a tanulói szerződések vonatkozásában, valamint 
alkalmazzanak bónuszt a 35 évnél fiatalabbak által alapított induló vállalkozások 
esetében; különösen fontos, hogy a tagállamok több és jobb minőségű támogató 
szolgáltatást nyújtsanak az induló vállalkozások számára, indítsanak tudatosító 
kampányokat az önfoglalkoztatással összefüggő lehetőségekről és kilátásokról, 
alakítsanak ki szélesebb körű együttműködést a foglalkoztatási szolgálatok között, és 
biztosítsák a vállalkozások – többek között (mikro)finanszírozáson keresztül történő –
támogatását;

27. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék kötelezővé az ifjúsági szervezetek és 
a szociális partnerek bevonását a fiatalok munkanélküliségének felszámolására vonatkozó 
döntésekbe, politikákba és programokba, valamint az ifjúsági garanciaprogram, az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés és a tanulószerződéses gyakorlati képzést szolgáló európai 
szövetség végrehajtásába, nyomon követésébe és továbbfejlesztésébe, továbbá írják elő a 
velük folytatott konzultációt is; felszólítja a fiatal lányokat, hogy fokozottabban vegyenek 
részt az ifjúsági és diákszervezetek, ezt követően pedig a nem kormányzati szervezetek 
tevékenységeiben annak érdekében, hogy megerősítsék saját pozíciójukat, és növeljék 
befolyásukat;

28. felhívja a tagállamokat, hogy érvényesítsék a nemi sokszínűséget a munkacsoportokban és 
a munkahelyeken, ezáltal járulva hozzá a foglalkoztatás során elért jobb eredményekhez;

29. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be ösztönző politikákat – különösen a fiatal nők 
számára – a munkában maradás ösztönzése érdekében.
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