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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. felhívja a Bizottságot, hogy egészítse ki a 2006/54/EK irányelvet az „egyenlő értékű 
munka” fogalmának valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, a nemi dimenziót is 
magában foglaló kötelező meghatározásával;

2. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjesszen elő jogi eszközt 
a bérek átláthatóságának biztosítására a nemek közötti bérkülönbségek megszüntetése 
céljából;

3. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot a szegénység 
feminizációjának valamennyi formájával szemben, különösen azáltal, hogy a nemek 
közötti nyugdíjszakadék megszüntetése érdekében figyelembe veszik a nemi 
szempontokat a nyugdíjjogosultság megállapításakor, valamint javítják a 
munkakörülményeket az elnőisedett ágazatokban; rámutat, hogy fontos lenne 
megszüntetni a dominánsan nők által végzett munkák kulturális alulértékelését és a nők 
atipikus foglalkoztatási formákban való felülreprezentáltságát; hangsúlyozza, hogy a 
stabil és minőségi foglalkoztatás előmozdítása érdekében meg kell erősíteni a kollektív 
tárgyalási struktúrákat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot egy európai gondozási 
megállapodásra, amely az egész életciklus során felmerülő összes gondozási 
szükségletet lefedi; felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási 
alkalmazottakról szóló 189. sz. ILO-egyezményt, és teljes mértékben hajtsák végre, sőt, 
haladják meg a barcelonai gondozási célkitűzéseket, biztosítva e szükségletek minőségi, 
mindenki által igénybe vehető állami gondozási szolgáltatásokon keresztül történő 
lefedését; sürgeti a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelvet1, és arra biztatja őket, hogy haladják is 
meg az irányelvben foglalt minimumkövetelményeket;

5. mély aggodalmát fejezi ki a munka világában tapasztalható erőszak és zaklatás miatt; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelem holisztikus megközelítéséről szóló irányelvre; felhívja a tagállamokat, hogy 
ratifikálják és hajtsák végre az Isztambuli Egyezményt, valamint az erőszakról és 
zaklatásról szóló 190. számú ILO-egyezményt;

6. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy cselekvési tervet fogad el a 
szociális jogok európai pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a pillér 2. és 3. 
alapelvével összhangban interszekcionális megközelítést alkalmazva a nemi 
szempontokra érzékeny jogokat kell biztosítani; ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki és foglaljon bele az európai szemeszterbe egy nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatót a makrogazdasági politikák, valamint a zöld és a digitális átmenet 

1 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
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nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében.


