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JAVASLATOK

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

1. felhívja a figyelmet arra, hogy az EU demográfiai válság előtt áll, amelynek 
következményeképpen 2040-ig 24 millió munkavállalóval lesz kevesebb, ami gazdasági 
szükségszerűséggé teszi a nők még nagyobb mértékben történő bevonását a 
munkaerőpiacra; hangsúlyozza, hogy a nők foglalkoztatottsági arányának a férfiakéval 
megegyező szintre emelése 3 millió munkavállalóra csökkentené a fent említett 
munkaerő-kiesést; 

2. véleménye szerint a nemek közötti egyenlőség az Európa 2020 stratégiában célként 
kitűzött 75%-os foglalkoztatási arány elérésének szükséges feltétele, és kulcsfontosságú a 
fenntartható nyugdíjrendszerek működőképessége szempontjából; 

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés és a versenyképesség az EU-ban attól függ, 
sikerül-e áthidalni a nők iskolai végzettsége, illetve munkaerő-piaci részvételük és 
helyzetük közötti szakadékot;

4. hangsúlyozza, hogy a nők egyenlőtlen munkaerő-piaci helyzetének gyökeres oka a családi 
kötelezettségek egyenlőtlen megoszlása; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és az otthoni 
feladatok összeegyeztetése a nemek közötti egyenlőség kulcsfontosságú feltételét képezi, 
ezért azt a gondozási infrastruktúrába történő beruházásokkal elő kell mozdítani, a férfiak 
szülői és apai szabadságára, valamint a rugalmas munkaidőben való foglalkoztatásra 
vonatkozó jogszabályok révén ösztönzést adva a férfiak számára a háztartási munkákban 
való részvételre; 

5. hangsúlyozza, hogy a szegénység női problémává válása konkrét tényezők – törések a nők 
pályafutásában, a nemek közötti bérszakadék, a nemek közötti nyugdíjszakadék, valamint 
az egyedülálló anyák által vezetett háztartások elszegényedése – következménye, és hogy 
a szegénységben élők számának 2020-ig 20%-kal történő csökkentése csak olyan 
szegénységellenes politikákkal valósítható meg, amelyek alapja a nemek közötti 
egyenlőség; 

6. hangsúlyozza, hogy a döntéshozatalt lehetővé tevő álláshelyek betöltésekor átláthatóságra 
és  nemek közötti egyensúly fokozására van szükség; 

7. hangsúlyozza, hogy a be nem jelentett munkák száma magas, ami kedvezőtlen hatást 
gyakorol a nők szociális biztonságára és az EU GDP-jére; kéri ösztönzők létrehozását a 
munkaadók és a munkavállalók számára egyaránt azzal a céllal, hogy az informális 
gazdaság felől előrelépés történjen a formális gazdaság felé.


