
PA\584967HU.doc PE 364.752v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

IDEIGLENES
2005/2147(INI)

18.10.2005

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a demográfiai változásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról
(2005/2147(INI))

A vélemény előadója (*): Edite Estrela

(*) A bizottságok közötti megerősített együttműködés - az Eljárási Szabályzat
47. cikkének értelmében



PE 364.752v01-00 2/4 PA\584967HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\584967HU.doc 3/4 PE 364.752v01-00

HU

JAVASLATOK

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

A. Mivel a lisszaboni stratégia nagy hangsúlyt helyez a nők munkaerőpiaci részvételének 
növelésére a kitűzött célok elérése érdekében:

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság közleményeiben rendszeresen nem kapnak 
szerepet a demográfiai változásokra vonatkozó kutatások nemi vonatkozásai, annak 
ellenére, hogy azok szorosan kapcsolódnak a nők helyzetének alakulásához;

2. felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek a nemek közötti strukturális 
egyenlőtlenségekhez vezető előítéletek és sztereotípiák ellen, amelyek 
megakadályozzák a nők teljes értékű részvételét a társadalom minden szintjén;

3. hangsúlyozza, hogy a tagállamok által a nők foglalkoztatási rátájának növelése terén 
elért haladás ellenére, továbbra is fennállnak vagy erősödnek a női munkához 
kapcsolódó egyéb megkülönböztetések;

4. hangsúlyozza, hogy a családi és a szakmai élet összeegyeztethetősége érdekében 
növelni kell a nők munkaidő-beosztásának rugalmasságát, hogy ne legyen szükségszerű 
a szakmai előmenetel feladása, hanem kényszerektől mentesen, szabadon lehessen 
dönteni;

5. hangsúlyozza, hogy annak feltételeinek megteremtése, hogy a nők gyermekeket 
szüljenek, nem csak a nők érdeke, hanem az egész társadalomé, hiszen a születési ráták 
csökkennek;

6. ragaszkodik hozzá, hogy a férfiak teljes mértékben kötelezzék el magukat a családi és a 
szakmai élet jobb összeegyeztethetőségére irányuló politikák mellett;

7. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a rugalmasabb munkahelyi kultúra 
térnyerését, amely révén az egyedülálló alkalmazott nők családi kötelezettségei 
összeegyeztethetővé válnak a munkaadók igényeivel;

8. felkéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket egy a gyermekek és 
más nem önálló személyek felügyeletét ellátó, jó minőségű és elérhető árú struktúra 
létrehozása érdekében;

9. örömmel nyugtázza, hogy a tagországok a nyílt koordináció eszközét felhasználva 
kicserélik egymás között pozitív gyakorlataikat, és hangsúlyozza, hogy a skandináv 
országokban, ahol a nők jelentős munkaerőpiaci jelenléte az egyik legmagasabb 
születési rátákkal párosul, megfelelően kezelték a demográfiai változást; a Bizottságnak 
a két jelenség közti korreláció értékelése céljából tanulmányoznia kellene a példát, 
beleértve a gyermek-felügyeleti struktúrák rendelkezésre állását is;
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10. felhívja a tagállamokat, hogy az életciklusra irányuló politikák kidolgozás során tegye a 
kormány, a munkaadók és a többi érintett fél prioritásává a nemek közti egyenlőség és a 
munkaidő kiegyensúlyozottságának kérdését;

11. felismeri a bevándorló nők jelentős szerepét, és felhívja a tagállamokat, hogy 
integrációs politikájukban biztosítsák számukra a humántőkébe való befektetésük 
igazságos megtérülését;

12. sajnálatát fejezi ki, hogy a Zöld Könyv nem tesz említést az új családstruktúrák növekvő 
számáról, elsősorban a 85%-ban nők által vezetett egyszülős családokról, amelyeknek a 
legtöbb esetben nagyobb esélyük van az elszegényedésre;

13. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy annak érdekében, hogy a nők méltóságban 
élhessenek, és a munkaerőpiaci helyzet alakulása függvényében részt tudjanak venni a 
szakképzésben, vezessék be a „garantált minimális jövedelmet”;  

14. felhívja a tagállamokat, hogy alkossák meg a fizetett, legalább egy éves, megosztható, a 
nők és a férfiak szülői szabadsághoz való jogát egyaránt biztosító anyasági/apasági 
szabadság gyermekszületés esetén érvényes szabályait;

15. támogatja, hogy a tagállamok az EU állampolgárai születési arányszáma csökkenésének 
megfékezése érdekében szervezzenek kampányokat, amelyek felhívják a figyelmet a 
demográfiai kérdésekre.


