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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 EU az 1930-as évek nagy válsága óta jelenleg a legnagyobb gazdasági és 
pénzügyi válságot éli át;

B. mivel a gazdasági válság hatásai különösen súlyosak a nők számára, akiket az mind 
közvetlenül. mind közvetetten érint, különösen a férfiak és nők foglalkoztatási aránya 
közötti eltérés tekintetében;

C. mivel a nőknek a döntéshozatal valamennyi szintjén és a szociális párbeszéd terén való 
alulreprezentáltsága szoros kapcsolatban áll a kormányzati, szakszervezeti és munkaadói 
szervezetekben fennálló alulreprezentáltságukkal, és az utóbbiban a nők rendre a 
legkisebb valószínűséggel képviseltetik magukat, és mivel ez az alulreprezentáltság a 
nemekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó egyértelmű és következetes politika hiányára 
utalhat;

1. rámutat, hogy a háromoldalú szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalásokban a nemek 
közötti egyenlőséget elősegítő eszközként kétségkívül jelentős potenciál rejlik, 
hangsúlyozza a vezetés és a munkavállalók közötti kollektív tárgyalások jelentőségét a 
munka és a magánélet közötti egyensúly és a nemek közötti egyenlőség javítása, valamint 
a nemek közötti bérszakadék és az üvegplafon kezelése és leküzdése szempontjából;

2. rámutat, hogy a különböző (helyi, ágazati, ágazatközi, nemzeti, határokon átnyúló és 
nemzetközi) szintű képviseleti modelleket nem dokumentálták megfelelően; 
hangsúlyozza, hogy gyakorlatilag nem léteznek a nők képviseletével kapcsolatos –
életkorra, szexuális irányultságra, képességekre, osztályra, etnikai származásra, 
állampolgári státuszra és fajra vonatkozó – adatok; hangsúlyozza az adatok lebontásának 
fontosságát;

3. nyomatékosan felkéri a tagállamokat annak biztosítására, hogy a nők a társadalom 
valamennyi területén megkülönböztetésmentesen gyakorolhassák jogaikat, és rámutat,
hogy a nőknek – különösen közhivatal betöltése, illetve szakszervezeti testületekbe és 
munkavállalói képviseletekbe való megválasztásuk révén – joguk van részt venni a 
politikai életben és a főbb politikai kérdések alakításában és végrehajtásában;

4. fájlalja, hogy a nők egyedi szükségleteire a kollektív tárgyalások különböző szakaszaiban 
nem jut kellő figyelem, annak ellenére, hogy a válság által jelentősen érintett egyszülős 
családok túlnyomó részében a nő az egyedüli kereső; hangsúlyozza, hogy a tárgyalási 
kultúrán (a „ki és hogyan tárgyal” kérdéskör által jellemzett vezetői stíluson) belüli 
elmozdulás nélkül a tárgyalás tárgyában csak kismértékű változás következhet be; 
hangsúlyozza, hogy a sokféleségre, az egyenlőségre, az átfogó képviseletre és az 
intézményeken belüli demokratikus vezetés megteremtésére irányuló erőfeszítéseket össze 
kell kapcsolni a kollektív tárgyalások és a szociális párbeszéd menetrendjével;
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5. rámutat, hogy a kollektív tárgyalások értékes kiegészítői a nemek közötti egyensúlyt 
előmozdító jogszabályoknak és döntéshozatali folyamatnak, és kulcsfontosságú 
mechanizmusként működnek a nemek közötti egyenlőség foglalkoztatási szempontú 
érvényesítése terén;

6. hangsúlyozza, hogy ki kell kérni a nők véleményét, ami általában a gondozásukban lévő 
gyermekek és idős emberek érdekeit is tükrözi, továbbá biztosítani kell, hogy a 
tárgyalócsapatokban képviseltessék magukat, továbbá kéri, hogy a kollektív 
megállapodásokról készüljön nemi szempontú hatásvizsgálat;

7. hangsúlyozza, hogy fokozni kell nők szociális párbeszédben és kollektív tárgyalási 
struktúráiban való képviseletét és részvételét, valamint hogy az érintett fórumokon is 
érvényesíteni kell a nemek közötti egyenlőséget;

8. felhívja a szakszervezeteket, hogy kifejezetten támogassák a nők tárgyalócsoportokban –
többek között az európai üzemi tanácsban – való részvételét, és biztosítsanak számukra 
képzést e célból;

9. hangsúlyozza, hogy a szakszervezeteknek jobban fel kellene hívniuk a figyelmet a 
szervezettségből származó előnyökre, és a nők részvételének ösztönzése érdekében külön 
kampányokat kellene végrehajtaniuk;

10. felszólítja a szakszervezeteket annak biztosítására, hogy a szakszervezeti élet (ülések, 
utazások, tevékenységek) szervezése igazodjon mind a férfiaknak, mind a nőknek a 
munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos igényeihez;

11. kéri a szakszervezeteket, hogy tagságuk és a munkaadók körében segítsék elő és fokozzák 
a nemek közötti egyenlőség iránti érzékenység növelését;

12. felhívja a tagállamokat, hogy a szociális párbeszéd intézményeiben biztosítsák a nők és a 
férfiak egyenlő arányú képviseletét, aminek eredményeképpen növekszik a nemi kérdések 
iránti figyelem;

13. felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy a szociális partnerek körében segítsék elő a 
nemek közötti egyenlőség iránti érzékenység növelését;

14. rámutat, hogy ki kell alakítani a nemek közötti egyenlőségre irányuló tárgyalások 
menetrendjét és a nemek kérdésére irányuló, egyértelmű stratégiát;

15. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket, például a 
nemek közötti bérszakadékot, a nemek munkaerő-piaci szegregációját, a munka és a 
családi feladatok összeegyeztetését, az előmenetel elősegítését, valamint a munkahelyi 
erőszak és szexuális zaklatás elleni fellépést be kell építeni a szociális párbeszéd 
menetrendjébe annak érdekében, hogy a nők és a férfiak érdekeit is figyelembe vegyék;

16. felhívja a szakszervezeteket, hogy a kollektív tárgyalások menetrendjébe illesszék be a 
nemek közötti egyenlőség szempontját is;

17. sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsák végre a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2005-
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ben elfogadott cselekvési keretet;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a kis- és 
középvállalkozásokra, amelyek továbbra is óriási nehézségekkel néznek szembe az 
esélyegyenlőség előmozdítása, valamint a szülési és szülői szabadság miatti távollétek 
költségeinek átvállalása terén;

19. sürgeti a tagállamokat, hogy a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel terén, 
továbbá az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elv tekintetében biztosítsák az egyenlő 
munkalehetőségekhez való jogot;

20. felszólítja a tagállamokat, hogy évente ítéljenek oda a nemek közötti egyenlőségért járó 
díjat azon vállalkozásoknak, amelyek a személyzetre vonatkozó szervezeti és igazgatási 
eljárások révén előmozdítják a nemek közötti munkahelyi egyenlőséget;

21. sürgeti a tagállamokat, hogy az anyaságot és az apaságot ténylegesen ismerjék el szociális 
feladatként, és a szabadságnapokhoz való jogot jogszabályban biztosítsák;

22. felhívja a Bizottságot, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások előmozdítását 
célzó jogalkotási intézkedések során biztosítsa a nemek közötti egyenlőség érvényesítését.
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