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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel nagyobb erőfeszítést kell tenni az EU 2020 stratégiában lefektetett célkitűzések 
elérése – a nők munkaerő-piaci részvételének 75%-ra emelése – érdekében, mivel ez 
jelentős számú kiaknázatlan tehetséges embert szabadítana fel, különösen a tudomány és a 
technológia területén, és hozzájárulna a gazdasági hatékonysághoz és a fokozott 
termelékenységhez;

1. ismételten felszólítja a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlőség perspektíváját 
integrálják az európai szemeszter folyamatába azáltal, hogy az éves növekedési 
jelentésben megadott politikai iránymutatás végrehajtásakor figyelembe veszik a nők 
szükségleteit és helyzetét; elismerően nyilatkozik azokról a tagállamokról, amelyek 
nemzeti reformprogramjaikban érvényesítették a nemek közötti egyenlőség dimenzióját, 
de egyúttal sajnálatát fejezi ki, hogy sok tagállam eddig említést sem tett a nemek közötti 
egyenlőségről;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy illesszen be nemek közötti egyenlőséget mérő mutatókat, 
tegye lehetővé az EU 2020 stratégiában kitűzött célok irányába tett előrelépés 
ellenőrzését, és lehetőség szerint bontsa le nemekre az EU 2020 stratégia célkitűzéseit és 
mutatóit; 

3. emlékeztet, hogy a nemek közötti bérszakadék még mindig problémát jelent az Unióban, 
és hogy ez kihat a nők későbbi nyugdíjának nagyságára; ezért felszólítja a tagállamokat, 
hogy nemzeti reformprogramjaikban állapítsanak meg minőségi célokat a nemek közötti 
bérszakadék felszámolására; 

4. emlékeztet, hogy a legtöbb részmunkaidős állást a nők töltik be, ami – ha nem saját 
elhatározásukból vállalták ezt fel – korlátozza gazdasági függetlenségüket, és jelentős 
hatással van a kiszolgáltatott helyzetekben lévő nőkre, például az egyedülálló anyákra; 
ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ellenőrizzék a nők foglalkoztatását 
mind mennyiségi, mind minőségi szempontból, azaz a heti ledolgozott óraszám, a 
szerződéstípus és az anyagi függetlenség biztosításának képessége alapján; felszólítja a 
tagállamokat, hogy jelentős mértékben érvényesítsék a nemek közötti egyenlőség 
dimenzióját minden, az üzletet és önfoglalkoztatást elősegítő intézkedés és fellépés során;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a nők bátorítására és továbbképzésére annak érdekében, 
hogy bekerülhessenek a legmagasabb foglalkoztatási potenciállal rendelkező ágazatokba,  
például az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony gazdaságba („zöld 
munkahelyek”) vagy a digitális gazdaságba; hangsúlyozza, hogy a sok nőt foglalkoztató 
egészségügyi és szociális ágazatokban betölthető állásoknak (a „fehérköpenyes 
munkahelyeknek”) nagyobb megbecsülést érdemelnek a szerződések és a fizetések 
tekintetében;

6. megjegyzi, hogy segíteni kell a nőknek a magasabb végzettséget igénylő állásokhoz való 
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hozzáférését is, hogy csökkenteni lehessen a termelékenységi szakadékot az Unióban, 
amely által növekszik az Unió versenyképessége a globális piacokon.


