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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 új típusú gazdaságra történő átállást nem lenne szabad ürügyként 
felhasználni a különböző esélyegyenlőségi intézkedések leépítéséhez, hanem inkább 
egyedülálló lehetőségnek kellene tekinteni arra, hogy növeljük a nők részvételét az
uniós munkaerőpiacon, hiszen ez a fenntartható növekedés biztosításának, a 
foglalkoztatási potenciál teljes kihasználásának és a versenyképesség 
megerősítésének egyik előfeltétele,

1. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőségre való összpontosítás jelentőségét az új 
típusú gazdaságra történő átállás során, mivel a kiszámíthatatlan munkavállalási 
feltételek és a nemek közötti állandó fizetésbeli különbségek következtében a nőkre 
jellemzőbb, hogy a munkaerőpiacon bizonytalan helyzetben vannak; felszólít olyan 
munkaerő-piaci politikák kidolgozására, amelyek figyelembe veszik a nemek közötti 
különbségeket, valamint olyan programok beindítására, melyek célja a nőknek a nem 
hagyományos állásokba történő felvétele;

2. tekintettel arra, hogy a vállalkozók csupán 30%-a nő, és kevés nő önálló vállalkozó, 
rámutat arra hogy fel kell számolni azokat az akadályokat, amelyek jelenleg 
meggátolják a nőket abban, hogy vállalkozásba fogjanak, mivel a fenntartható 
gazdaságban a vállalkozások alapvető fontossággal bírnak a termelékenység és a 
növekedés szempontjából;

3. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci nemi szegregáció megszüntetése érdekében 
mindenképpen célzott erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy valamennyi szinten 
biztosított legyen a nők oktatáshoz való hozzáférése és az egész életen át tartó tanulás 
lehetősége; megfelelő képzés biztosítására szólít fel a női munkavállalók 
alulreprezentáltságának megelőzése érdekében a gazdaság alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazataiban; 

4. hangsúlyozza, hogy a műszaki oktatás és szakképzés terén jobban figyelembe kell 
venni a nők igényeit, ideértve a családban betöltött szerepükhöz hozzáigazítható 
időbeosztást és helyszíneket is, valamint a képzettségi szintjüknek megfelelő oktatást; 
felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy biztosítsanak rugalmas és minőségi 
gyermekfelügyeleti lehetőségeket;

5. felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) keretei 
között kezeljék kiemeltebben a nőknek biztosított zöld munkahelyeket, tekintettel 
arra, hogy az ESZA olyan témákban finanszíroz képzési projekteket, mint például a 
megújuló energia és az ökoturizmus; hangsúlyozza, hogy nagyobb erőfeszítéseket 
kell tenni az ESZA által támogatott projektekben részt vevő nők arányának 
növelésére, mivel az jelenleg 10% alatt van;

6. hangsúlyozza, hogy emelni kell a nők részvételét a nem hagyományos foglalkoztatási 
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ágazatok szakszervezeteiben, hiszen ha az a cél, hogy az új típusú gazdaság 
álláshelyei szociálisan fenntarthatók legyenek, alapvető fontosságú a nők jogainak 
védelme.


