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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 Európa 2020 stratégia célkitűzése, hogy a férfiak és nők foglalkoztatási szintjét 
75%-ra növeljék; mivel a nők foglalkoztatási aránya jelenleg 58,2%;

1. kiemeli, hogy a nők foglalkoztatási rátájának növelése érdekében a tagállamoknak kiemelt 
figyelmet kell fordítaniuk a diszkriminációellenes jogi szabályozás és a családbarát 
rendelkezések hatékony végrehajtására, önkéntes intézkedések és elérhető célok kitűzése 
révén elő kell segíteniük a nem hagyományos állásokba történő felvételt, valamint jó 
hozzáférést és elszámoltathatóságot kell biztosítaniuk; hangsúlyozza a munkaerőpiac és a 
készségekkel kapcsolatos elvárások ellenőrzésének fontosságát;

2. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett és a szakképzett női munkavállalók 
munkaerőpiacon való jelenlétének érdekében szükséges, hogy azon nők számára, akik 
strukturális munkanélküliséggel és nehézségekkel szembesülnek, amikor szülési vagy 
szülői szabadságot követően újra munkába állnak, képzettségük javítása céljából átképzési 
lehetőséget és szakképzéshez való hozzáférést nyújtsanak, függetlenül a munkaszerződés 
típusától; továbbá hangsúlyozza, hogy a nők számára karrierjük minden szakaszában 
hozzáférést kell nyújtani az egész életen át tartó tanulásban való aktív részvételhez, 
valamint támogatni kell a műszaki és mérnöki tanulmányokat a lányok körében az oktatási 
és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való rugalmas igazítása céljából;

3. felkéri a tagállamokat, hogy strukturális munkaerő-piaci reformjaikba vegyenek fel olyan 
eszközöket , amelyekkel a sztereotípiák elleni hatékony intézkedések, valamint a helyes 
gyakorlatok és a teljesítményértékelési mutatók tagállamok közötti cseréje révén 
leküzdhetik a nők szakmai szegregációját, mind horizontális, mind vertikális értelemben;

4. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa, és fektessen be a nők munkaerő-piaci részvételébe 
a sokféleség kezelésének előmozdításán, a nők szakmai ösztönzésén, valamint új pozíciók 
– például rugalmas munkavégzési formák – létrehozásán keresztül, amelyek a munka és a 
családi élet között egyensúlyt teremtenek; 

5. megjegyzi, hogy a nők foglalkoztatási rátájának növelésére nem csak a „fehérköpenyes” 
szektorban van lehetőség, hanem az üzleti szolgáltatások – például biztosítás és 
tanácsadás – szektorában, az ökológiai szektorban, valamint fenntartható állások esetében 
is;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a magánszektort arra, hogy a 
nők munkaerőpiacon való részvételének javítása céljából tegyen meg minden intézkedést 
annak érdekében, hogy felszámolja a nemek közötti bérezési különbségeket.


