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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:

 tekintettel a dublini Európai Alapítványnak a munka és a magánélet egyensúlyával 
foglalkozó tanulmányaira, az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésének 
következtetéseire, mely 2010-re az Unióban a férfiak legalább 70%-os, illetve a nők 
legalább 60%-os általános foglalkoztatottságát tűzte ki célul; tekintettel továbbá az 
Európai Tanács 2001. márciusi stockholmi ülésének következtetéseire, melyek értelmében 
ez a célkitűzés kiegészült az általános foglalkoztatottságra vonatkozó 67%-os, illetve a 
nők foglalkoztatottságára vonatkozó 57%-os időközi célokkal,

A. mivel a nemek közötti egyenlőségről (2008) szóló bizottsági jelentés1 szerint ugyan a nők 
munkaerő-piaci részvétele folyamatosan növekedett, továbbra is jelentős kihívásokkal kell 
szembenézni a női foglalkoztatás minőségét illetően, különösen a nők és férfiak között 
továbbra is fennálló fizetésbeli különbségek, a tartós horizontális és vertikális munkaerő-
piaci szegregáció, a nők szakmai előmenetelének széttöredezettsége, valamint a szakmai 
és a családi élet összeegyeztetésének nehézsége tekintetében, amelyek mindegyike 
megakadályozza az egyenlő bánásmódot az oktatásban, valamint a munkával, illetve 
nyugdíjban töltött életszakasz során; mivel a részmunkaidős állások kétharmadát nők 
töltik be, valamint a nők általában bizonytalanabb munkaviszonnyal rendelkeznek,

B. mivel sem a nemekkel kapcsolatos specifikus iránymutatások, sem az esélyegyenlőségi 
pillér nem marad meg az európai foglalkoztatási stratégiában,

C. mivel következésképpen a 27 tagállam és 3 EFTA-ország 2007-es összehasonlító 
felülvizsgálata szerint a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésének elve 
nagyrészt hiányzik a foglalkoztatási politikákból,

D. mivel a nőkkel szembeni diszkrimináció a szakmai gyakorlatszerzési lehetőségeknél 
kezdődik, különösen azokban a régiókban, ahol magas a munkanélküliség, és a nőknek 
magasabb végzettségük ellenére kisebb esélyük van arra, hogy magas színvonalú szakmai 
gyakorlatot, és így később jó állást szerezzenek,

E. mivel a nők munkában töltött életszakaszát csonka aktív szakaszok jellemzik, ami kihat a 
nők munkában maradási és előrelépési lehetőségeire, potenciálisan sebezhetőbbekké teszi 
őket a munkaerőpiacon, és hosszú távú következményekkel jár nyugdíjazásukra nézve,

F. mivel a rugalmas biztonság stratégiája reménykeltő, a stratégiát azonban tökéletesíteni 
kell a foglalkoztatás „életfázisokon” alapuló megközelítésének alkalmazása révén; mivel 
nem mindegyik tagállam fogja teljesíteni a barcelonai célkitűzéseket 2010-ig; mivel a 
gyermekeken kívüli más eltartott családtagok számára biztosított gondozási lehetőségek és 
a nem hivatalos végzettségek elismerése egyelőre nem szerepelnek a politikai 

                                               
1 A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008 (COM(2008)0010).
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stratégiákban,

G. mivel, bár a Bizottság jelentése átfogó statisztikákat tartalmaz az EU-ban élő nők 
foglalkoztatottsági rátájáról, iskolázottságukról, részvételükről a döntéshozatali 
folyamatokban, és szegénységi rátájukról összehasonlítva a férfiakéval, hiányoznak belőle 
a fogyatékosság, kor, szexuális irányultság, etnikai származás és vallás szerinti 
megosztásban az adatok, pedig a többszörös diszkriminációval szembesülő nők helyzete 
különösen nehéz,

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a 
nemek közötti esélyegyenlőség valamennyi szociális, foglalkoztatási és szociális biztonsági 
politika – különösen a rugalmas biztonság stratégiája – terén történő általános érvényesítése 
érdekében, illetve hogy lépjenek fel a megkülönböztetés minden formája ellen;

2. emlékezteti a Bizottságot a férfiak és nők közti egyenlőséget célzó 2006–2010-es 
útitervére, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt különösen 
a kis- és középvállalkozásokkal, hogy biztosítsák a férfiak és nők egyforma gazdasági 
függetlenségét, a magán- és szakmai élet összeegyeztethetőségét, a döntéshozatalban való 
egyenlő képviseletet, a nemi hovatartozással összefüggő erőszak minden formájának 
megszüntetését és a nemi sztereotípiák megszüntetését célzó specifikus politikák 
kidolgozását;

3. felhívja a tagállamokat a foglalkoztatás terén a nőkkel és férfiakkal kapcsolatos egyenlő 
bánásmódra vonatkozó közösségi jogszabályok rendelkezéseinek teljes körű 
alkalmazására, ideértve a hozzáférésre, a munkafeltételekre, a rugalmas munkaidőre, a 
karrierfejlődésre és az előléptetésre, az egyenlő munkáért illetve egyenlő értékű munkáért 
egyenlő bérre, az elbocsátásra, a nemi alapú diszkrimináció esetén a bizonyítási teher 
megfordulására, a szexuális zaklatásra és a terhesség, anyaság és apaság védelmére, 
továbbá a jó minőségű, megfizethető árú javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre 
és ellátásokra, így a gyermekgondozásra, továbbá az idősek és fogyatékosok, illetve más 
segítségre szoruló személyek ellátására vonatkozó rendelkezéseket;

4. rámutat, hogy a nők foglalkoztatottsága terén bekövetkezett relatív számszerű növekedés 
ellenére a Bizottság által jelentett adatok szerint az EU-ban a férfiak és nők egymáshoz 
viszonyított foglalkoztatottsága terén az átlagos diszparitás magas maradt (14,4%), 
miközben az 55 év felettiek körében a szám jóval magasabb (17,8%), illetve egyes 
tagállamokban a diszparitás meghaladja a 30%-ot;

5. hangsúlyozza, hogy sok, az EU-ban létrehozott állás határozott időre szóló szerződéssel 
jár és ezért bizonytalan, és ez a jelenség különösen a nőket érinti; felhívja ennek 
következtében a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a munkaerő-piaci 
bizonytalanság elleni küzdelmet szolgáló intézkedések elfogadását; hangsúlyozza, hogy a 
határozatlan idejű szerződések jelentik továbbra is a normát;

6. felhívja a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéséket az egyenlő bérezésről 
szóló irányelv minden tagállamban történő tényleges végrehajtása és a barcelonai Európai 
Tanács által a jó minőségű gyermekgondozás tekintetében elfogadott célkitűzés 
végrehajtása érdekében; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy erősítse meg a szülői 
szabadságról szóló irányelvet;
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7. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét és a nők és férfiak egyforma szakmai fejlődését, valamint hogy támogassák 
a női vállalkozók szükségleteit megcélzó vállalkozásindítási programokat és kölcsönöket 
valamennyi tevékenységi területen; emlékezteti a Bizottságot a szociális partnereknek a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos intézkedési keretére annak ösztönzése 
érdekében, hogy a lányok a karrierlehetőségek szélesebb körét fontolják meg, különösen a 
műszaki és természettudományos jellegű szakmák tekintetében;

8. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a megfelelő szervekkel együttműködve 
alakítsanak ki olyan oktatási és képzési programokat, amelyek garantálják, hogy a magas 
iskolai végzettséggel rendelkező nők a végzettségüknek és képzésüknek megfelelő jobb 
álláshoz, jobb fizetéshez és karrierlehetőségekhez jussanak; felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak célzott intézkedéseket a fiatal nőket az oktatásból a képzésbe történő, illetve a 
képzésből a szakmai karrierre történő átlépés szakaszai során sújtó diszkrimináció 
megszüntetése érdekében;

9. javasolja az oktatási politikáknak a nők számára állítólag „elérhetetlen” karrierutakra 
vonatkozó előítéletek sugalmazása elkerülésével történő gondos kidolgozását, és javasolja 
a vezetői állások betöltésének teljes átláthatóvá tételét a nemi alapon történő 
diszkrimináció elkerülése érdekében;

10. hangsúlyozza a nők aktív részvételét célként kitűző projektek számára rendelkezésre álló 
európai és nemzeti alapokhoz történő hozzáférés fontosságát, és felkéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a strukturális alapok végrehajtásával összefüggésben – a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésének horizontális céljával összhangban –
tűzzenek ki konkrét célokat a nők támogatási programokban való részvételére 
vonatkozóan; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra iránymutatások kidolgozását a 
strukturális alapok nemi szempontú költségvetés-tervezésére, és tesztelje őket kísérleti 
projektek keretében;

11. támogatja az Európai Szociális Alapban és a PROGRESS 2007–2013 programban 
szereplő intézkedéseket, melyek javítják a nők munkaerő-piaci helyzetét és segítik a 
diszkrimináció megszüntetését; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nemek 
közötti egyenlőség biztosítására irányuló valamennyi politikai intézkedés és cselekvés 
során vegyék figyelembe a fogyatékosság, életkor, szexuális orientáció, etnikai származás 
vagy vallási meggyőződés, illetve kapcsolataik miatt diszkriminációt elszenvedő nők, 
valamint a diszkriminációval szembesülő személyek szüleinek, illetve házastársának 
helyzetét;

12. hangsúlyozza a nők körén belüli sebezhető csoportoknak a munkaerő-piaci integrációját 
célzó eszközök és megfelelő mechanizmusok azonosításának fontosságát; felhív továbbá 
az informális tanulás jobb elismerésére e folyamat elősegítése érdekében;

13. emlékeztet a szakmai, a családi és a magánéletről szóló 2004. március 9-i 
állásfoglalására1, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy, a szakmai, 
a családi és a magánélet összeegyeztetésére vonatkozó keretirányelvre, amely többek 
között lehetővé tenné olyan kiegészítő mechanizmusok bevezetését, amelyek elősegítik, 

                                               
1 HL C 102. E, 2004.4.28., 492. o.
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hogy a nők és férfiak egyformán vegyenek részt az eltartott családtagok gondozásában, és 
amely tükrözné az Európai Alapítvány által a munka és a magánélet egyensúlyáról 
készített tanulmányait;

14. megjegyzi, hogy a demográfiai változások következtében becslések szerint 2030-ra az 
aktívak és inaktívak arány 2:1-hez lesz; felhívja a Bizottságot, hogy a férfiak és nők 
számára a szakmai, gondozási és családi kötelezettségek közötti egyensúly megteremtését 
lehetővé tevő, és ezáltal a munka-, jövedelem- és nyugdíjbizonytalanságot kiküszöbölő 
politikai kezdeményezések kidolgozásával támogassa a gondozási tevékenységeket 
végzők jövőbeli szerepét, továbbá azokat, akik családi kötelezettségeik teljesítése 
érdekében kénytelen kilépni a munkaerőpiacról vagy részmunkaidős szerződés alapján 
dolgoznak; felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és valósítsanak meg fenntartható 
szociális védelmi rendszereket, melyek figyelembe veszik a nők és férfiak ilyen speciális 
munkaerő-piaci helyzetét; 

15. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be mechanizmusokat annak biztosítására, hogy a 
nők és férfiak igazságos elbánásban részesüljenek a nyugdíjrendszerekben, illetve hogy 
mérjék fel a nyugdíjreformoknak a nők életére gyakorolt hatását;

16. javasolja, hogy a Bizottság folytassa a konzultációt a szociális partnerekkel a szakmai, 
magán- és családi élet jobb összeegyeztethetőségét célzó közösségi fellépés lehetséges 
irányairól, tekintettel a jelenlegi keretek javítására és kiegészítésére és az Európai Tanács 
barcelonai ülésén elfogadott célkitűzések megvalósítására;

17. kiemeli a munkáltatók és a szakszervezetek szerepét a tisztességes munkaszervezés nők és 
férfiak számára történő kialakításában, valamint a tagállamok szerepét abban, hogy 
elérhető és megfizethető, jó minőségű szolgáltatások álljanak rendelkezésre és megosszák 
a legjobb gyakorlatokat a szakmai és a családi élet jobb összeegyeztetésének, valamint a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalása előmozdításának lehetővé tétele érdekében;

18. hangsúlyozza a nők aktív szakszervezeti szerepvállalásának fontosságát a nők munkahelyi 
védelméhez és a nekik járó jogosultságok biztosításához kapcsolódó feladatok 
tekintetében;

19. egyetért a szociális partnereknek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos intézkedési 
keretében tett, a nem lineáris karrierutak megteremtésére vonatkozó javaslatával, melynek 
értelmében váltakozik a hangsúly a szakmai tevékenység és a családi felelősségvállalás 
között, a férfiak és nők szükségtelenül hosszú munkaideje kultúrájának alternatívájaként;

20. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Szövetség a Családokért keretében, a szakmai, a 
családi és a magánélet jobb összeegyeztetése érdekében támogassa valamennyi érintett 
testület között az együttműködést és a partnerségi kapcsolatok fejlesztését;

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki a lisszaboni növekedési és 
munkahely-teremtési stratégia végrehajtásának nyomon követésére a nemi dimenziót 
figyelembe vevő minőségi mutatókat;

22. felhívja a Bizottságot, hogy indítson a nemi diszkriminációval kapcsolatban tájékoztató 
kampányokat, és foglalja bele a nemi dimenziót az EU oktatási programjaiba.
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