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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 nők és a férfiak közötti egyenlőség jelentősen befolyásolja az európai gazdasági és 
társadalmi kohéziót, amit meghatároz többek között a nők részvétele a munkaerőpiacon,

B. mivel jelentős különbségek vannak az egyes régiók között a nők munkaerőpiacon való 
részvétele tekintetében, és a nők általában a férfiaknál kisebb mértékben vannak jelen a 
munkaerőpiacokon,

C. mivel a felsőfokú végzettséggel rendelkezők többsége nő, ugyanakkor ők vannak 
túlsúlyban a legalacsonyabb képzettséggel rendelkezők között is,

1. a kohéziós politika keretében külön kihangsúlyozza az olyan intézkedésekre irányuló 
pénzügyi támogatások növelésének szükségességét, amelyek lehetővé teszik, hogy a nők 
és a férfiak jobban össze tudják egyeztetni a hivatást a családi élettel, ami a család és a 
gyermekvállalás támogatása révén a társadalmi kohéziónak, valamint a nők 
munkaerőpiacon való megnövekedett részvételével a gazdasági kohéziónak is kedvez;

2. véleménye szerint az Európai Szociális Alapnak továbbra is a foglakoztatási arány 
növelésére kellene elsősorban koncentrálnia, mégpedig a munkaerőpiacon kívül maradók 
egyéni gazdasági kezdeményezéseinek társfinanszírozása által, beleértve a 45 éven felüli 
nőket.

3. kéri a Bizottságot, hogy a kohéziós politika keretében megfelelő módon vegye figyelembe 
a nők szakképzését, és kéri a tagállamokat, hogy vezessenek be az „egész életen át tartó 
tanulás” koncepciójába illeszkedő programokat;

4. támogatja a Bizottságot a kohéziós politika reformjában, melynek keretében többek között 
a pénzeszközöket kevesebb prioritásra koncentrálnák, azzal a feltétellel, hogy a Bizottság 
garantálja, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség folyamatosan előtérben marad;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy nyomon kell követni a Bizottság „A nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiáról (2010–2015)” című közleményt kísérő 
dokumentumban említett intézkedéseit;

6. felkéri a tagállamokat, hogy minden olyan európai szinten rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközt hatékonyan használjanak fel, amelyek a munkaerő-piaci integráció támogatását 
szolgálják.


