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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:

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 
szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre (CEDAW),

A. mivel szükség van a nemzedékek közötti kapcsolatok nemek szerinti dimenziójának 
figyelembevételére,  

B. mivel az EU 2020 stratégia foglalkoztatási arányra vonatkozó ambiciózus célkitűzéseiben 
szereplő tervek szerint 25%-kal fog növekedni a foglalkoztatottság, amellett, hogy 
egyidejűleg demográfiai kihívásokkal is szembe kell majd nézni,

C. mivel a demográfiai változások idején a nők szerepének megváltozása különösen fontos, 
mivel rájuk munkaerőként és anyaként egyaránt szükség van, és az anyákra nehezedő e 
kettős teher megfelelő kezelést kíván,

D. mivel hosszú várható élettartamuk következtében a nők nagyobb arányt tesznek ki az 
idősödő lakosságban,

1. kéri, hogy a demográfiai változások és a szolidaritás megvitatása során különleges 
figyelmet szenteljenek a nemi szempontokra, hiszen a nemek közötti kapcsolatok az egész 
életciklust meghatározzák, a születéstől kezdve az időskorig, befolyásolva a forrásokhoz 
és lehetőségekhez való hozzáférést és formálva az életstratégiákat az élet minden 
szakaszában;

2. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a nemek közötti – az EU 27 tagállamában jelenleg 
17%-os – bérszakadékkal, tekintve, hogy következményei az első gyermek 
megszületésétől kezdve a nők alacsonyabb jövedelme formájában jelentkeznek, és ez 
végső soron az idősebb nők alacsonyabb nyugdíjához és nagyobb szegénységéhez vezet;

3. kiemeli, hogy a munka és a családi élet összeegyeztetése csak akkor lehetséges, ha 
elérhető és megfizethető minőségi gondozási szolgáltatásokat biztosítanak a családoknak;

4. elismeri, hogy a munkaerőpiacon az idősebb nőket gyakran éri hátrányos 
megkülönböztetés, sőt, akár többszörös diszkrimináció, s e helyzettel megfelelően 
foglalkozni kell;

5. elismeri az idősebb nők fontos, ám sokszor gyakran alulbecsült gondozói szerepét és 
képességeit, akik hozzájárulhatnak a munka és a családi élet jobb összeegyeztetéséhez;

6. felszólít a nők minden korosztályának fokozottabb bevonására az élethosszig tartó tanulási 
programokba;
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7. kéri a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy kövesse nyomon és elemezze a 
generációk közötti kapcsolatokat, nemek és korcsoportok szerinti mutatók alapján.


