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JAVASLATOK

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

A. mivel a Bizottság „A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa” című 
közleményt COM(2020)0014) még a Covid19-világjárvány kitörése előtt bocsátotta ki;

B. mivel a nőket aránytalan mértékben sújtja a Covid19-járvány, különösen a bizonytalan 
munkahelyen és az elnőiesedett ágazatokban, például az egészségügyben, 
kiskereskedelemben vagy gondozási szolgáltatásokban foglalkoztatott nőket; mivel a 
munka, a magánélet és a családi élet összeegyeztetése és a nők munkaerőpiaci egyenlő 
részvételének elősegítése érdekében elengedhetetlen a munka és a magánélet közötti 
megfelelő egyensúly megteremtése és a gondozási feladatok egyenlő megosztása, mivel 
továbbra is a nők felelnek elsősorban a gondozási feladatokért;

C. mivel a nők – ideértve a fogyatékossággal élő, egészségügyi problémákkal küzdő, 
migráns és etnikai kisebbséghez tartozó nőket, az idősebb nőket, az alacsonyabb iskolai 
végzettségű nőket, az egyedülálló szülőket, a vidéki térségekben élő nőket, valamint 
LMBTQI+ személyeket – gyakrabban szembesülnek többszörös és interszekcionális 
megkülönböztetéssel;

D. mivel a nők alulreprezentáltak a Covid19-járványra hozott szakpolitikai válaszlépések 
terén döntéshozó gazdasági és politikai vezetői tisztségekben; mivel a nőket be kell 
vonni a döntéshozatalba, hogy többféle megközelítés, a több tudás és tapasztalat legyen, 
amelyek jobb politikai eredményekhez vezetnek;

E. mivel a Covid19-világjárvány és az annak leküzdésére irányuló intézkedések, 
nevezetesen a kijárási korlátozások és a távmunka miatt a bántalmazó kapcsolatban élő 
nők állandóan ki vannak téve az erőszaknak, ami megnövelte a nők elleni erőszak 
eseteinek számát; mivel a kijárási korlátozások időszaka következtében a nemi alapú és 
a családon belüli erőszak robbanásszerűen, mintegy 30%-kal megugrott számos európai 
országban; mivel az elmúlt 12 hónapban összesen több mint 243 millió 15 és 49 év 
közötti nő élt át szexuális és/vagy fizikai erőszakot világszerte;

F. mivel az – Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és 3. cikkének (3) 
bekezdésében, Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkében és az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkében lefektetett – nemek közötti 
egyenlőség elve az Európai Unió egyik alapelve, és ennek ellenére a nemek közötti 
foglalkoztatási különbség 11,7%-os, a bérszakadék 15,7%-os, a nyugdíjak terén 
fennálló egyenlőtlenség pedig 30,1%-os;

G. mivel a Covid19 régóta fennálló problémát tárt fel az ellátás terén az EU-ban, különösen 
a munka és a magánélet egyensúlyának viszonylatában; mivel a gondozási 
szükségleteket holisztikusan kell mérlegelni egy kontinuum mentén, a 
gyermekgondozástól a napköziotthonokon át a fogyatékkal élők és az idősek 
gondozásáig; mivel a 65 év alatti gondozók több mint 50%-a gondozási tevékenységet 
munka mellett végzi, e kettő között nehezen egyensúlyozva; mivel a gondozók előnyben 
részesíthetik az alacsony képzettséget követelő és alacsony fizetéssel járó állásokat, 
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amelyeket a gondozási-ápolási időbeosztásukhoz lehet igazítani, valamint arra 
kényszerülhetnek, hogy csökkentsék munkaidejüket vagy felmondják fizetett 
munkájukat; mivel a nem hivatásos gondozók 7–21%-a csökkenti munkaidejét, és 3–
18%-uk pedig kivonul a munkaerőpiacról;

H. mivel nemek között az otthonokban és a munkaerőpiacon tapasztalható 
megkülönböztetés az erőforrások egyenlőtlen eloszlásához vezethet, ami a férfiaknál 
jobban kiszolgáltatottá teszi a nőket a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel 
szemben; mivel ha szegénységbe kerülnek, a nőknek kevesebb esélyük van kiemelkedni 
abból;

I. mivel uniós szinten a gyermekes háztartások 15%-a egyszülős háztartás; mivel e 
háztartások átlagosan 85%-át egyedülálló anyák vezetik, míg 2017-ben az egyszülős 
háztartások 47%-át fenyegette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés veszélye; 
mivel az egyszülős háztartásokat aránytalanul sújtotta a Covid19-világjárvány;

J. mivel egyre nagyobb probléma a nők körében a hajléktalanság; mivel a 
hajléktalansággal szembesülő nők továbbra is sajátos kihívásokkal szembesülnek a 
Covid19-válság során, mivel az ideiglenes és szükségszállásokon különösen ki vannak 
szolgáltatva a betegség terjedésének és a nemi alapú erőszaknak, és nem férnek hozzá a 
higiéniai és egészségügyi létesítményekhez;

K. mivel a horizontális és vertikális munkaerőpiaci szegregáció még mindig jelentős az 
EU-ban, és a nők felülreprezentáltak a kevésbé nyereséges ágazatokban; mivel 
különösen a bizonytalan munkaszerződéssel rendelkező nőket érintette a Covid19-
világjárvány, hiszen elsőként veszítették el munkájukat, ami pénzügyi 
következményekkel járt a családjukra és gazdasági függetlenségükre nézve, és ahhoz 
vezetett, hogy a válság idején nem kaptak elég társadalombiztosítási védelmet;

L. mivel az induló vállalkozókat, akiknek 70%-a férfi és 30%-a nő, valamint az 
önfoglalkoztatókat, akiknek 34,4%-a nő, komolyan érintette a Covid19-válság; mivel 
értékes információforrás lenne az európai döntéshozók számára egy olyan aktualizált 
tanulmány, amely bemutatja a Covid19 által a női vállalkozókra gyakorolt rövid, közép- 
és hosszú távú hatásokat;

M. mivel a digitális oktatás és készségek kulcsfontosságú tényezők az európai gazdaság és 
társadalom digitális átmenetének megvalósításához; mivel a nők alulreprezentáltak az 
IKT-ban, a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM) területén és a mesterséges intelligenciára épülő szektorokban; 
mivel az IKT-szakembereknek csupán 17%-a, a STEM-végzettségűeknek pedig csak 
34% a nő; mivel ugyanakkor az IKT-ágazatban a nők 19%-kal kevesebbet keresnek, 
mint a férfiak; mivel a digitális készségek terén a nemek közötti aránytalanság 11%-os, 
és mivel ez a különbség még nagyobb az alapkészségeket meghaladó képességek terén 
és különösen az 55 év felettiek esetében; mivel a női vállalkozói szellem fokozza a nők 
emancipációját és társadalmi beilleszkedését, fellendíti a foglalkoztatást, támogatja a 
vállalkozások diverzifikációját, ösztönzi az innovációt és a növekedést; mivel méltányos 
átállásban rejlő lehetőségek alapját képezik az új zöld munkahelyek is azokban az 
ágazatokban, amelyek gyakran magas szintű digitális és IKT-készségeket követelnek 
meg;

N. mivel tovább növekszik a nőkre nehezedő nyomás; mivel az elrendelt, elnyújtható és a 
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munka és a magánélet szétválasztásának rovására történő új munkavégzési formák mind 
az online mind pedig az offline pszichológiai és szexuális zaklatás új formáinak 
robbanásszerű elterjedéséhez vezettek a kijárási korlátozások időszakában; mivel a 
vállalatok és a kormányok döntő többsége nem hozott intézkedéseket e jelenségek elleni 
fellépés érdekében;

O. mivel a nőket aránytalanul sújtja az energiaszegénység, és nehézséget okoz nekik az 
energiafogyasztás megfizethetősége; mivel az energiaágazatban dolgozók többnyire 
férfiak (77,9%), míg a nők aránya alig 22,1%-ot tesz ki; mivel úgy tűnik, ugyanez a 
tendencia érvényesül a megújuló energiák ágazatában is, ahol a nők a foglalkoztatottak 
kevesebb mint 30%-át teszik ki;

P. mivel a szociális jogok európai pillérének második elve rögzíti a nők és férfiak közötti 
egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget a munkaerőpiaci részvétel, a foglalkoztatási 
feltételek és a szakmai előmenetel terén;

Q. mivel ebben az időszakban a nőknek továbbra is át kellett vállalniuk a házimunka és a 
gyermeknevelés jelentős részét; mivel ennek ellenére a nőkre nehezedő mentális teher 
egy napi munka két-háromszorosára nőtt; mivel a nem fizetett gondozási feladatok 
lelassítják vagy akadályozzák a nők szakmai előmenetelét, és alig vagy egyáltalán nem 
befolyásolják a férfiak szakmai életét, ami később bérszakadékhoz vezet, és a nők 
alulreprezentáltságát idézi elő bizonyos ágazatokban;

R. mivel a digitális és a zöld átállás, valamint a demográfiai változások egyaránt 
teremtenek kihívásokat és lehetőségeket, és az ezek kezelésére irányuló stratégiánknak 
társadalmilag igazságosnak és méltányosnak kell lenniük; mivel ennek a stratégiának 
támogatnia és koordinálnia kell és ki kell egészítenie kell a tagállamok egyenlőségi 
fellépéseit;

S. mivel a nők már a szegénység első áldozatai voltak Európában; mivel ezen áldozatok 
közé tartoznak az egyszülős családok, amelyek több mint 80%-a gyereküket egyedül 
nevelő anyákból áll, akiket a bizonytalan életmód és a még inkább elszegényedés 
veszélye fenyeget; mivel az OXFAM civil szervezet becslései szerint a világon 
500 millió ember süllyedhet szegénységbe, ami a világ népességének 10%-a, továbbá ez 
leginkább a nőket érinti;

T. mivel ez a válság megmutatta az európai szintű szolidaritás óriási mértékű hiányát is; 
mivel sok kormány most kihasználja a világjárványt, nemcsak arra, hogy visszalépjen a 
környezetvédelmi kötelezettségvállalások alól, hanem arra is, hogy a munkavállalók és 
a nők alapvető jogait is megváltoztassa;

1. felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal annak érdekében, hogy a 
szociális jogok európai pillére (EPSR) a gazdasági fellendülési programok 
középpontjába kerüljön; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság és a Tanács a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését és a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést a szociális jogok európai pillérének valamennyi 
szempontjába építse be az egyenlő lehetőségek, a nők munkaerő-piaci részvétele, a 
tisztességes munkafeltételek és a mindenkit megillető fenntartható szociális védelem, 
valamint a nők döntéshozatali eljárásokban való részvételének előmozdítása végett 
minden szinten; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének e 
terv szerves részét kell képeznie; felszólítja a Bizottságot, hogy amikor javaslatot tesz 
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erre a tervre, tartsa tiszteletben a szubszidiaritás Szerződésekben rögzített elvét;

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessék be a szakpolitikák és a 
szociális párbeszéd ahhoz szükséges kereteit, hogy úgy érjenek el eredményt a 
klímasemlegességre való ökológiai átállásban, hogy senki se maradjon le, ami azt 
jelenti, hogy ez a folyamat megnyitja és fokozza a leginkább kiszolgáltatott és 
marginalizált európaiak, különösen a nők ellenálló képességét azáltal, hogy az inkluzív 
megközelítésen, a munkavállalók megfelelő védelmén és a jó minőségű munkahelyek 
létrehozásán keresztül az egész társadalom számára jólétet teremtenek;

3. felszólítja a Bizottságot, az Eurostatot, a tagállamokat és a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetét (EIGE), hogy rendszeresen gyűjtsék össze a nemek és az életkor 
szerint lebontott adatokat a Covid19-ről és a vírus társadalmi-gazdasági hatásáról; 
hangsúlyozza, hogy a helyreállítási intézkedéseket nemek szerint lebontott adatok 
alapján kell meghozni, különös tekintettel azokra a területekre, ahol az adatok szűkösen 
állnak rendelkezésre és nem hasonlíthatók össze, hogy uniós, nemzeti és regionális 
szinten megalapozott döntéseket tudjanak hozni;

4. megjegyzi, hogy a nők alulreprezentáltsága különféle tehetségek sorától fosztja meg az 
energetikai átállást, és így akadályozza a Párizsi Megállapodás céljainak (globális 
éghajlati célok) és az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez szükséges 
átalakító erejű változásokat; szorgalmazza a nők egyenlő munkaerőpiaci részvételét, 
aminek fontos szerepe van az üzleti élet, a gazdaság, a társadalmi fejlődés és a 
környezet szempontjából; kiemeli, hogy a diverzifikált munkaerő jobb eredményeket ér 
el, nemcsak a nagyobb kreativitás és az innovációs potenciál tekintetében, hanem a jobb 
döntéshozatal és a nagyobb nyereség szempontjából is;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, 2020 és 2025 közötti időszakra szóló európai stratégiát, és felkéri a 
tagállamokat, hogy az európai stratégia alapján a Covid19-válság nyomán hozott 
társadalmi-gazdasági intézkedések fontos összetevőjeként fogadjanak el nemzeti 
stratégiákat a nemek közötti egyenlőségre;

6. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csak a saját jogán tekintendő 
alapvető fejlesztési célkitűzésnek, hanem a gazdaság termelékenységét és a jövő 
nemzedékeinek kilátásait is javítja; kiemeli annak fontosságát, hogy a nők nagyobb 
arányban töltsenek be helyi szinten döntéshozatali tisztségeket az energetikai átállás és a 
körforgásos, nem toxikus gazdaság terén, ami növelheti az innovációt és a 
nyereségességet, csökkentheti a kockázatokat, és javíthatja a fenntarthatósági 
gyakorlatokat;

7. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy több nőt és fiatalt vonjanak be a 
kormányokba, a bankszektorba, a vállalatokba, az egyetemekre és a nem kormányzati 
szervezetekbe, hogy sokféle stratégiát vezessenek be a zöld átállás sokszínűbbé és 
inkluzívabbá tétele érdekében;

8. megjegyzi, hogy a nőknek alapvető szerepe van a fenntartható energiaágazat és a 
gyorsabb energetikai átállás sikere szempontjából; hangsúlyozza, hogy több nőt kell a 
fenntartható energia területére vonzani, ott megtartani és előléptetni, továbbá a 
különféle készségek nagyobb skálájára van szükség ezen a területen;



AD\1217134HU.docx 7/13 PE657.285v02-00

HU

9. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alaposan vizsgálja meg a nők nemek közötti 
egyenlőség előmozdításával kapcsolatos szükségleteit, hogy megkönnyítse a nők 
munkaerőpiaci részvételét a Covid19-válság alatt és után; egy ambiciózus szociális 
gondozási stratégiát és demográfiai tervet szorgalmaz, hogy erősítsék a rendelkezésre 
álló és megfizethető magas szintű gyermekgondozási szolgáltatásokat, az iskolán kívüli 
és a hosszú távú gondozást szolgáló infrastruktúrákat; sürgeti a tagállamokat, hogy 
teljes körűen ültessék át és hajtsák végre a munka és a magánélet közötti egyensúlyról 
szóló irányelvet; felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy használják ki a releváns 
uniós pénzügyi eszközökben rejlő szinergiákat a szükséges gondozási infrastruktúra és 
szolgáltatások fejlesztése érdekében; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden erőfeszítést – az Isztambuli Egyezmény rendelkezéseinek 
elfogadását is beleértve – a nők, gyermekek és idősek elleni erőszak minden formájának 
leküzdése érdekében, ami a világjárvány kezelésére bevezetett korlátozások miatt 
jelentősen megnőtt;

10. kéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre olyan speciális szabadságot a gondozók és 
dolgozó szülők számára, amely nem átruházható és teljesen fizetett, amíg a Covid19-
válságot kezelő intézkedések továbbra is érvényben vannak;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtsön adatokat a különböző típusú gondozási 
szolgáltatásokról, amelyeket felhasználnak a gondozási aránytalanságokat vizsgáló 
tanulmányban azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen egy európai gondozási 
megállapodásra, amelynek célja a gondozási gazdaságra való átállás támogatása; 
megjegyzi, hogy a gondozási megállapodásnak szinergiákat kell teremtenie a 
tagállamok és a régiók hatásköreivel, az együttműködés és a koordináció javítására kell 
törekednie, valamint biztosítania kell az uniós szintű beruházásokat és jogszabályokat;

12. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítése és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés a helyreállításhoz kapcsolódó valamennyi intézkedés 
középpontjában álljon, figyelembe véve a Covid19-válság kapcsán levont tanulságokat 
is;

13. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak azt a vezérelvet kell szem előtt 
tartaniuk – a Covid19-válságra adott válaszok kidolgozásakor is –, hogy a férfiaknak és 
a nőknek egyenlő munkáért egyenlő bért kell kapniuk, ahol érvényesíteni kell a nemek 
közötti egyenlőséget; üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, hogy 2020 végéig 
kötelező érvényű intézkedéseket terjeszt elő a fizetések átláthatóságáról a nemek közötti 
bér- és nyugdíjszakadék hatékony kezelése érdekében, mivel a kezdeti jelentések 
tanúsága szerint a válság megakadályozta a nők gazdasági függetlenségét; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak intézkedéseket kellene 
bevezetniük a nemi szegregáció leküzdésére az elnőiesedett foglalkozási ágazatokban, 
valamint kezelniük kellene a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadékot;

14. felhívja az uniós tagállamokat, hogy időben és hatékonyan ültessék át és hajtsák végre a 
munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelvet, valamint felszólítja a 
Bizottságot, hogy hatékonyan kövesse nyomon annak végrehajtását; felkéri a 
tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen kiegészítő intézkedésekre lenne szükség a 
dolgozó szülők munkája és magánélete közötti jobb egyensúly biztosításához, kellő 
figyelmet fordítva az egyedülálló szülők háztartásaira;
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15. felhívja a Bizottságot, hogy a gondozási különbségeket vizsgáló tanulmány részeként 
gyűjtsön adatokat a különböző típusú gondozási szolgáltatásokról (gyermekgondozás, 
idősgondozás, fogyatékossággal élő vagy tartós ápolást igénylő személyek gondozása), 
az európai gondozási stratégiára irányuló kezdeményezés alátámasztása érdekében; 
megjegyzi, hogy a szóban forgó stratégiának tiszteletben kell tartania a tagállamok 
Szerződésekben meghatározott hatásköreit, de törekednie kell arra, hogy javítsa az 
együttműködést és az összes olyan intézkedés koordinálását, amely előnyös lehet az 
EU-ban élő házi gondozók és az általuk gondozott személyek számára egyaránt; 
hangsúlyozza, hogy az európai szintű koordináció az uniós alapok hatékony 
felhasználásával párosulva hozzájárulhat minőségi, hozzáférhető és kifizethető 
gondozási szolgáltatások kialakításához;

16. elítéli, hogy egyes kormányok a világjárványt ürügyként használják fel a munkavállalók 
és a nők egyes alapvető jogainak visszaszorítására; emlékeztet az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés elidegeníthetetlen jogára, valamint a saját test feletti 
önrendelkezés jogára; ezért hangsúlyozza, hogy garantálni kell a reproduktív 
egészségügyi ellátáshoz, a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való jogot, többek 
között az abortusz elvégezhetőségére jogilag előírt időtartam meghosszabbításán 
keresztül is, 

17. hangsúlyozza, hogy a gyermekgondozási szolgáltatások iránt új igények jelennek meg a 
két keresetből élő és az egyszülős családok számának növekedésével; rámutat arra, hogy 
a magas színvonalú, elérhető, hozzáférhető és megfizethető gyermekgondozási 
szolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szülők a munkaerőpiacon 
maradhassanak, vagy beléphessenek a munkaerőpiacra, illetve hogy csökkentsék a 
nemek közötti foglalkoztatási aránytalanságokat; hangsúlyozza azonban, hogy ezeknek 
a gyermekgondozási szolgáltatásoknak elérhetőnek kell lenniük az álláskereső szülők 
gyermekei és a bizonytalan családi helyzetben lévő gyermekek számára is;

18. hangsúlyozza, hogy a kialakulóban lévő demográfiai trendek – például az idősödő 
társadalmak, a születések alacsony aránya és a munkaképes korú lakosság számának 
ebből fakadó csökkenése – fényében a hosszú távú formális és informális gondozási 
szolgáltatások iránti igény minden korábbinál fontosabb lett; rámutat arra, hogy a 
gondozási szolgáltatások és az infrastruktúra biztosítása különösen fontos a nők 
számára, akik sok esetben a férfiaknál nagyobb mértékben vesznek részt az idősek 
és/vagy a fogyatékossággal élő személyek formális és informális gondozásában, 
akiknek a többsége szintén nő; az informális gondozók vonatkozásában hangsúlyozza a 
családbarát szabadságolási rendszerek fontosságát és a társadalombiztosítási 
jogosultságok biztosítását;

19. rámutat a gondozás biztosítása terén a Covid19-hez fűződő intézkedések idején 
megfigyelhető sajátos fejleményekre; mindennek fényében: felhívja a Bizottságot, hogy 
szolgáljon olyan platformként, amely elősegíti a minőséggel, a hozzáférhetőséggel és a 
megfizethetőséggel kapcsolatos bevált gyakorlatok, valamint az ápolás-gondozás 
különféle modelljeinek cseréjét? sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az informális 
gondozók helyzetét, és ossza meg a bevált gyakorlatokat azzal kapcsolatban, hogy a 
tagállamok hogyan szabályozzák munkájukat;

20. felhívja a tagállamokat, hogy magas szintű, célzott digitális oktatás és egyénre szabott 
képzés és készségfejlesztés révén erősítsék a mesterséges intelligencián alapuló, IKT- és 
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TTMM-ágazatokban a nők helyzetét, a nemek közötti egyensúly elérése érdekében 
figyelembe véve a gazdaság és a munkaerőpiac digitalizálását; ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza, hogy nem csak online képzést és készségfejlesztést kell előirányozni, 
hanem a gyakorlatban tartott speciális képzést is; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa 
a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését célzó konkrét intézkedések 
elfogadását az egységes piaci stratégia és a digitális menetrend végrehajtása során;

21. aggodalommal figyelmeztet arra, hogy a távmunka, amelyet a Covid19-járvány 
terjedésének korlátozását célzó intézkedések egyikeként népszerűsítettek, minden jel 
szerint egyre jobban állandósul a munkaerőpiacon, és ez komolyan befolyásolhatja a 
munkakörülményeket, különösen a nők esetében, mivel meghosszabbíthatóvá teszi a 
munkaidőt, és miközben a nők vállalják a házi gondozást és a háztartási feladatokat is; 
sürgeti, hogy tegyenek lépéseket a jogszabályok betartása érdekében azáltal, hogy 
szigorúbban ellenőrzik a munkaidő tiszteletben tartását, és hogy előmozdítják az 
egészséges és biztonságos munkafeltételeket, valamint a munkajognak megfelelően 
biztosítják a pihenőidőt;

22. megjegyzi, hogy a zöld energiára való átállás lehetőséget teremt a nemek közötti 
rendszerszintű megkülönböztetés leküzdésére, és lehetővé teszi a társadalmak számára, 
hogy kihasználják a sokszínűbb munkaerő előnyeit; szorgalmazza a készségek 
változatos sorának előmozdítását, beleértve az építészmérnöki tudomány, a 
környezettudomány, a marketing, az oktatás és a közösségi fellépés területét is;

23. hangsúlyozza, hogy az oktatási intézményekkel partnerségben jelenlegi és jövőbeli 
karrierlehetőségeket és karrierutakat, valamint inkluzív és ösztönző programokat és 
politikákat kell létrehozni a nők és lányok számára a STEM (természettudomány, 
technológia, műszaki tudományok és matematika) és a STEM-től eltérő pozíciókban;

24. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyenlő hozzáférést a 
technológiához, az oktatáshoz, a képzéshez, a foglalkoztatáshoz, a szociális védelmi 
rendszerekhez és az egészségügyi ellátáshoz mindenki számára, kellően figyelembe 
véve a halmozott megkülönböztetéssel szembesülő nők szükségleteit, ideértve a 
fogyatékossággal élő nőket, az egészségügyi problémákkal rendelkező nőket, a faji és 
etnikai kisebbségekhez tartozó nőket, az idősebb nőket, az alacsonyabb képzettségű 
nőket, az egyedülálló szülőket, a vidéken és peremterületeken élő nőket, a menekülteket 
és az LMBTQI+ személyeket, annak érdekében, hogy növeljék a munkaerőpiaci 
potenciáljukat és a társadalmi és állampolgári életben való részvételüket az 
esélyegyenlőség biztosítása és a nemek közötti bérszakadék csökkentése érdekében;

25. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó következő, 2021-es 
stratégiába be kell építeni a nemek közötti egyenlőség szempontjait, kellő figyelmet 
fordítva a munkaerőpiachoz való hozzáférés célzott intézkedések és fellépések révén 
történő javítására;

26. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség a képzési politikákban és programokban való 
általános érvényesítésének szükségességét, mivel a leginkább érintett régiók a 
fenntarthatóság, az egyenlőség és a társadalmi igazságosság alapján jobb jövőt 
érdemelnek;

27. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a nők részvételét a Covid19-
re adott politikai válaszlépésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatban;
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28. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fogadjanak el kötelező politikai 
intézkedéseket a fizetések átláthatóságával és a minimálbérrel kapcsolatban;

29. felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazzon külön megközelítést az egyedülálló anyákra 
vonatkozóan, mivel az egyedülálló anyák gazdasági szempontból különösen 
kiszolgáltatottak, mivel gyakran kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és nagyobb 
valószínűséggel lépnek ki a munkaerőpiacról, amikor szülővé válnak; felhívja a 
Bizottságot, hogy e tekintetben javítsa a tartásdíjak határokon átnyúló behajtására 
vonatkozó meglévő jogi eszközök végrehajtását, felhívva egyben a nyilvánosság 
figyelmét azok elérhetőségére; sürgeti a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a 
tagállamokkal a tartásdíj-behajtással kapcsolatos gyakorlati problémák azonosítása 
érdekében határokon átnyúló helyzetekben, és dolgozzon ki eszközöket a fizetési 
kötelezettségek hatékony érvényesítésére;

30. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő előrelépést a nemek közötti 
bérszakadék területén azzal, hogy főként nők által dominált és bizonytalan ágazatokba, 
nevezetesen a gondozási és takarító ágazatokba fektetnek be, javítják a 
munkakörülményeket, és szorgalmazzák e munka magasabb szintű gazdasági és 
társadalmi elismerését;

31. sürgeti a tagállamokat, hogy hárítsák el a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv 
és a megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelv útjában álló akadályokat;

32. üdvözli, hogy a Bizottság 2020 végéig kötelező intézkedéseket fog előterjeszteni a 
bérek átláthatósága tekintetében; hangsúlyozza e tekintetben a szociális partnerek és 
valamennyi érdekelt fél teljes körű együttműködésének és bevonásának fontosságát;

33. felszólítja a tagállamokat, hogy a bevált gyakorlatok és eredményes példák követésével 
javítsák a nem fizetett gondozási feladatok – nevezetesen a gyermek- és idősgondozás – 
közös és igazságos elosztására vonatkozó terveiket;

34. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el a Covid19-világjárvány 
idején a frontvonalban dolgozó gondozók jelentős értékét a társadalom számára, hogy a 
szociális partnerek bevonásával és a kollektív tárgyalás keretében javítsák a 
munkakörülményeiket, és átértékeljék ezeket a szakmákat;

35. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a munkáltatók és a közigazgatási 
szervek hozzanak létre egy hatékony struktúrát a távmunka során a nők ellen a 
munkavállalóik által (vagy a munkavállalóik ellen) elkövetett nemi erőszak 
megelőzésére és kezelésére;

36. rámutat arra, hogy Európában az egyszülős családok más családokhoz képest 
sérülékenyebbek a szegénységgel és a bizonytalansággal szemben; ezért szorgalmazza a 
szociális védelem megerősítését, a családi juttatások növelését és a 
közszolgáltatásokhoz, ezen belül a lakhatáshoz való garantált hozzáférést; sürgős 
intézkedéseket szorgalmaz a legszegényebb és -kiszolgáltatottabb nők védelme 
érdekében, ideértve az egyszülős családokat is, valamint hogy nagyobb legyen 
életükben a biztonság;

37. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a megfelelő szociális és pénzügyi 
támogatásokat kiterjesszék a bizonytalan helyzetben lévőkre is, ideértve a szegénység 
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kockázatának kitett vagy a szegénységben élő nőket, a hajléktalanokat vagy a társadalmi 
kirekesztésnek kitett személyeket is;

38. szorgalmazza, hogy kövessenek ambiciózus politikákat a legsérülékenyebb csoportok, 
például a menekültek, a migránsok, a romák stb. úti céljainál; 

39. hangsúlyozza, hogy a digitális szakadék áthidalása érdekében az oktatáson és az 
erőforrások rendelkezésre bocsátásán keresztül támogatni kell a digitális jártasságot, 
ami reflektorfénybe került azáltal, hogy a munka és az iskola, valamint számos 
szolgáltatás és létesítmény hirtelen átkerült az online térbe;

40. arra bátorítja a tagállamokat, hogy a nemzeti munkaerőpiaci modelleket kellően 
figyelembe véve tartsák magukat a Bizottság uniós foglalkoztatáspolitikai 
iránymutatásaihoz, beleértve a bizonytalan munka elleni küzdelmet is, amely 
gyakrabban érinti a nőket, mint a férfiakat; felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
platform-munkavállalók munkakörülményeit azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen 
sajátos helyzetük javítására, tekintettel arra, hogy a Covid19-világjárvány csak 
erősítheti foglalkoztatásuk negatív tendenciáit;

41. hangsúlyozza a méltányos átállás által a munkaerőpiacon előidézett változásokat és az 
új zöld munkahelyek megoszlását; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki stratégiákat a nők új zöld munkahelyekhez való hozzáférésének 
biztosítására, továbbá a megújuló energia ágazatában történő foglalkoztatás terén és a 
nemek közötti aránytalanságok csökkentésére.
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