
PA\1008112HU.doc PE522.835v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2013/2008(INI)

28.10.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
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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 strukturális alapokat szabályozó rendeletek a nők és a férfiak egyenlő esélyeit és 
az esélyegyenlőség elvének általános érvényesítését kifejezetten a politika tervezésének és 
végrehajtásának keresztirányú dimenzióiként említik;

B. mivel annak valószínűsége, hogy gazdaságilag inaktívak maradnak, a nők esetében több 
mint kétszer nagyobb, mint a férfiakéban annak ellenére, hogy a nők többségben vannak a 
felsőfokú képzettséggel rendelkezők körében, és inaktivitásuk okaként gyakrabban 
említenek személyes vagy családi okokat; 

C. mivel a nők a férfiaknál jobban ki vannak téve a mélyszegénység kockázatának, és több 
nő, mint férfi dolgozik bizonytalan körülmények között, különösen a vidéki területeken;

D. mivel a 2007–2013 közötti időszak kohéziós politikai programjainak értékelése szerint 
míg a tagállamok, amikor ezeket a programokat létrehozzák, általában véve jól 
tájékozottak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó követelményeket illetően, a nemek 
közötti egyenlőséget egyáltalán nem integrálják hatékonyan e programokba;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy a kohéziós politika keretében alakítsanak ki olyan 
programokat és fellépéseket, amelyek előmozdítják a férfiak és nők egyforma gazdasági 
függetlenségét egyrészt a munkaerőpiacon való részvétel kiegyenlítése, másrészt a nemek 
közötti bérszakadék örökös problémájának kezelése révén;

2. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a költségvetési konszolidáció nőkre 
kifejtett esetleges későbbi hatásaira és arra, hogy a kohéziós politika hatékony 
végrehajtása hogyan járulhat hozzá e hatások minimalizálásához;

3. felszólítja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a szegénység 
„elnőiesedése” elleni küzdelem és a társadalmi befogadás előmozdítása érdekében 
alakítsanak ki innovatív intézkedéseket és programokat, amelyek elsősorban a nők 
legkiszolgáltatottabb csoportjaira irányulnak;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével 
együttműködve tökéletesítse a tagállamok jelentési rendszereit annak érdekében, hogy
értékelni lehessen a kohéziós politika keretében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításához nyújtott támogatást;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy aktívabban használják a rendelkezésre álló uniós alapokat 
a családbarát, jó minőségű, megfizethető és hozzáférhető gondozási létesítmények 
létrehozásának finanszírozásához, amelyek lehetővé teszik a munkavállalás és a családi 
élet jobb összehangolását.



PE522.835v01-00 4/4 PA\1008112HU.doc

HU


