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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. egyetért azzal, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség alapvető jog és közös uniós érték, 
megjegyzi azonban, hogy az e téren elért jelentős előrelépések ellenére a nők és a férfiak 
között továbbra is számos egyenlőtlenség marad;

2. megerősíti, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség alapvető jog és alapvető uniós érték;
megjegyzi azonban, hogy az e téren elért tekintélyes előrelépések ellenére a nők és a 
férfiak között továbbra is számos jelentős egyenlőtlenség marad; úgy ítéli meg, hogy a 
nők szociális és gazdasági szférában elfoglalt hátrányos helyzete – magasabb 
munkanélküliségi mutatók és alacsonyabb bérezés – következtében, a nők estében 
nagyobb a kizsákmányolás veszélye, és ezért kéri, hogy a kizsákmányoló munkáltatókat 
szigorú szankciókkal sújtsák;

3. hangsúlyozza, hogy a nők és a férfiak közti egyenlő bánásmódról szóló EK-jogszabályok
betartása, a strukturális alapok hatékony felhasználása és az új finanszírozási 
mechanizmusok fejleszthetik a képzést, növelhetik a foglalkoztatottságot és ösztönözhetik
a vállalkozási kedvet;

4. úgy véli, hogy az európai intézményeknek több információt kell szolgáltatniuk a nemek 
közti esélyegyenlőséggel és a nők jogaival kapcsolatban európai szinten kidolgozott 
politikáról, valamint az e politika révén lehetségessé vált előrelépésekről;

5. javasolja, hogy a tagállamok olyan foglalkoztatási stratégiát dolgozzanak ki, amely az 
egyenlő díjazás feltételeinek támogatása, valamint a nyugdíjazáskor a szülési és a szülői 
szabadság miatt megszakított munkavégzés következtében jelentkező hátrányos 
megkülönböztetés ellen hozott intézkedések révén felszámolja a nők munkaerőpiacra való 
bejutásának akadályait;

6. hangsúlyozza az európai és nemzeti intézmények döntő szerepét a nemek közötti 
egyenlőségen alapuló társadalom támogatásában; valamint felhívja a nemzeti 
intézményeket arra, hogy szervezzenek tájékoztató és a lakosság tudatosságát fokozó 
kampányokat a nemek közötti kapcsolatok minden vonatkozásában (tekintettel a szakmai, 
családi és politikai életre, az egészségre, a nők elleni erőszak valamennyi formájának 
leküzdésére, beleértve a nőkereskedelmet is);

7. hangsúlyozza, hogy a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés mozgatórugóját jelentő 
vállalkozásoknak a vállalati szociális felelősségvállalás keretében hozzá kell járulniuk a 
leggyakrabban a nőket érintő megkülönböztetés felszámolásához, és különösen a 
munkavállaláshoz, a képzéshez és a szakmai fejlődéshez való hozzáférés támogatásához; 
kiemeli továbbá a szociális partnerek szerepét és a társadalmi párbeszéd fontosságát;

8. emlékeztet arra, hogy a gazdasági versenyképesség és a társadalmi igazságosság együttes 
megvalósulása az európai fejlesztési modell központi eleme;
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9. megállapítja, hogy azok a kihívások, amelyekkel a tagállamoknak és az EU-nak a nemek 
közötti esélyegyenlőség terén szembe kell nézniük, egyre komolyabbak az erősödő 
globális gazdasági verseny, illetve az ebből fakadó, rugalmasabb és mobilabb munkaerő 
iránti kereslet következtében; hangsúlyozza, hogy a nők továbbra is társadalmi, 
munkahelyi és egyéb típusú megkülönböztetés áldozatai, és hogy e követelmények 
valószínűleg súlyosabban érintik majd a nőket, mint a férfiakat; úgy véli, hogy e helyzet 
nem áshatja alá a nemek közti esélyegyenlőséget és a nők gyermekvállaláshoz való jogát; 

10. úgy véli, hogy a demográfiai változásokban testet öltő jelenlegi kihívásokkal 
eredményesebben lehetne szembenézni, ha a nők munkaerőpiachoz való hozzáférése nem 
lenne korlátozott, és annak alapját a rugalmas munkaidővel együtt megvalósított 
munkahelyi biztonság, társadalombiztosítás, tanulási lehetőségek és megfizethető 
gyermekgondozási létesítmények nyújtanák, mivel ezek lehetővé teszik a munka és a 
magánélet egyensúlyának megteremtését, illetve kiszélesítik a nők munkavállalási 
lehetőségeit;

11. kiemeli, hogy a nők kutatási szektorban, illetve a tudományok és a technológia területén 
való részvétele hozzájárulhat az innovációk növekedéséhez;

12. támogatja a bizottsági közleményben – a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
ütemterv (COM(2006)0092) (ütemterv) – javasolt kulcsfontosságú fellépéseket a 
következő hat kiemelt területen: a nők gazdasági függetlenségének megvalósítása; az 
oktatásra fordítható szociális alapok alapvető fontosságának hangsúlyozása az új 
technológiák esetében, valamint a munka és a család összeegyeztetése; a nők és a férfiak 
döntéshozatalban való egyenlő részvételének előmozdítása; a nemi alapú erőszak és
emberkereskedelem felszámolása, különös tekintettel a rabszolgamunkára; a nemekkel 
kapcsolatos sztereotípiák megszüntetése; és a nemek közötti esélyegyenlőség EU-n kívüli 
előmozdítása; azt várja ezért a Bizottságtól, hogy a bevált gyakorlatok cseréjén és a 
kutatási eredmények, valamint a nyomon követés támogatásán keresztül fokozza a 
tudatosságot; úgy véli azonban, hogy ezek a fellépések csak akkor lehetnek
eredményesek, ha az EU gazdaságpolitikája úgy módosul, hogy az valamennyi nő, férfi és 
gyermek számára biztosítja a méltóságteljes és szegénységtől mentes életet;

13. felhívja a Bizottságot, hogy mindent tegyen meg az e közleményben javasolt intézkedések 
végrehajtásának biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a múltban a nemek közötti 
esélyegyenlőséggel kapcsolatban folytatott számtalan megbeszélés nagyon kevés konkrét 
intézkedést eredményezett, és hogy eljött az ideje annak, hogy hatékonyan alkalmazzák az 
e témában közzétett európai jogszabályokat és a közleményekben és irányelvekben 
megállapított alapelveket; úgy ítéli meg, hogy e különböző intézkedések tényleges 
megvalósítása szempontjából elengedhetetlen a tagállamokkal és a civil társadalommal 
fenntartott partnerségek megerősítése;

14. szilárd meggyőződése, hogy a lisszaboni stratégiában foglalt növekedési és 
versenyképességi célok megvalósítása megkívánja a termeléshez rendelkezésre álló 
valamennyi eszköz kiaknázását, és következésképpen a nők férfiakéval azonos feltételek 
mellett való részvételének ösztönzését;

15. úgy hiszi továbbá, hogy a nők és a férfiak egyenlőségéről szóló ütemtervben 
meghatározott intézkedéseket bele kell foglalni minden egyes gazdaságpolitikába, és ezen 
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belül törekedni kell a nők vállalkozási kedvének fellendítésére, a finanszírozáshoz való 
jobb hozzáférésre és a nők vállalkozói hálózatainak fejlesztésére;

16. hiszi, hogy nemek közötti esélyegyenlőséget – amely az Európai Unió alapvető értékei 
közül az egyik legfontosabb – nem pusztán a gazdasági hatékonysághoz kapcsolódó okok 
miatt érdemes megvalósítani, hanem mindenekelőtt a társadalmi igazságosság és egy 
méltányosabb és kiegyensúlyozottabb világ megvalósítása miatt is; a nemek közti 
esélyegyenlőségnek ezért szerepelnie kell az Unió és a tagállamok valamennyi 
politikájában;

17. rámutat arra, hogy a nemek közötti munkahelyi esélyegyenlőség szoros kapcsolatban áll a 
munkavállalói jogok rugalmas rendszerekben való tiszteletben tartásának biztosításával;

18. felhívja a Bizottságot, hogy az EU valamennyi dokumentumában olyan nyelvhasználatot 
ösztönözzön, amely figyelembe veszi valamennyi érintett kultúrát és a nemekkel 
kapcsolatos kérdéseket;

19. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EK-jogszabályok felülvizsgálata és 
kidolgozása során, például a munkaidőről szóló irányelv esetében, a nemekre gyakorolt 
hatásokat megfelelő mértékben vegye figyelembe, és hozza meg a szükséges 
intézkedéseket, amennyiben a nemek tekintetében negatív hatások várhatók, például a 
munkaidőről szóló irányelvvel kapcsolatban; felhívja a Tanácsot, hogy vessen véget a 
munkaidőről szóló irányelv alkalmazása alóli mentességeknek, mivel ezek
hátrányosabban érintik a nőket, mint a férfiakat, és nehezebbé teszik a munka és a családi 
élet összehangolását;

20. kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat, hogy ismerjék el a családban és a 
háztartásban fizetés nélkül végzett munka gazdasági, társadalmi és oktatási értékét olyan 
mechanizmusok létrehozása révén, amelyek a szociális jóléti rendszerhez és a 
nyugdíjrendszerekhez való önkéntes hozzájárulásokra irányulnak;

21. kéri a Bizottságot, hogy – intézkedések és politikák segítségével – támogassa a nők 
alkalmazását a hagyományosan férfiak által betöltött munkakörökben azzal a céllal, hogy 
elősegítse a nemek közti esélyegyenlőséget és az egyenlő díjazást;

22. felhívja a figyelmet arra, hogy a nőket jobban fenyegeti a munkanélküliség, a 
kizsákmányolás és a szegénység, ezért felhívja a Bizottságot, hogy minél hamarabb 
dolgozzon ki a szegénység és a munkanélküliség elnőiesedésének visszaszorítására 
irányuló stratégiákat, és felhívja a tagállamokat, hogy a szociális védelem és a társadalmi 
integráció folyamatainak keretében hajtsák végre a nőket érintő ilyen stratégiákat;

23. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ütemterv nem fektetett megfelelő hangsúlyt a 
képzésnek a teljes egyenlőség elérésében játszott szerepére; nevezetesen úgy véli, hogy 
nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a munkanélküli, ideiglenesen foglalkoztatott, illetve 
alacsonyabb beosztásban dolgozó nők képzésére; hiszi továbbá, hogy erőteljesebb anyagi 
ösztönzőket kell kínálni a vállalkozásoknak ahhoz, hogy az alacsonyabban képzett nők 
részére munkahelyi képzést biztosítsanak; végül úgy véli, hogy elsősorban a vidéki 
térségben élő nők számára kell – különösen az új technológiák alkalmazására irányuló –
képzést kell biztosítani;
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24. kiemeli a különböző hatóságok és szociális partnerek (vállalkozások és szakszervezetek) 
fontosságát az élet igazságosabbá és kiegyensúlyozottabbá tételét célzó pozitív 
intézkedések meghozatalában; fenntartja, hogy fontos a magánszektor bevonásának 
biztosítása, és hogy a hatóságoknak kellene biztosítaniuk a vállalatok számára szükséges 
ösztönzést annak érdekében, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának elősegítésében 
résztvevő vállalatok hivatalos elismerésben részesüljenek, akár helyi, regionális, nemzeti 
vagy uniós szinten;

25. helyesnek tartja, hogy a tagállamok – például Spanyolország – új tapasztalatait tekintetbe 
véve, a Bizottság által ajánlott intézkedések lehetővé teszik a személyi jövedelemadó 
csökkentését a kisgyermekes munkavállaló nők esetében; meggyőződése, hogy a társasági 
adóval kapcsolatban is lehetővé kell tenni a csökkentéseket azon társaságok esetében, 
amelyek saját munkahelyi óvodát hoznak létre;

26. felhívja a Bizottságot, hogy konkrét intézkedésekkel biztosítsa azt, hogy az ütemtervben 
szereplő és a tagállamok részére tett ajánlásokat valóban figyelembe vegyék, mivel a 
tagállamok felelősek a nemek közti egyenlőségnek a kormánypolitikában való 
érvényesítéséért, illetve – sok esetben – az európai jogszabályok alkalmazásáért;

27. kéri az Európai Uniót olyan konkrét politikák és megfigyelőközpont kialakítására, 
amelyek biztosítják az egyenlőség alapelvét a női bevándorlók számára, akik faji és nemi 
alapon gyakran kettős megkülönböztetés áldozatává válnak;

28. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hatékony politikák kidolgozása érdekében az 
európai intézmények megbízható adatokhoz és statisztikákhoz férjenek hozzá a 
foglalkoztatás és a szociális ügyek terén.
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