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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 OECD források statisztikái szerint az OECD országok lakossága öregszik, és, mivel 
jelenleg minden 100 munkavállalóra 38 nyugdíjas jut, ha a foglalkoztatási politika nem 
változik, ez a szám felmehet 70-re,

B. mivel a Népességi Alap (Population Fund) 2005-ös jelentése többek között azt állítja, 
hogy a szegénység felszámolása a világ különböző pontjain nem lehet sikeres addig, amíg 
késlekedés nélkül nem hoznak intézkedéseket a nemen alapuló eltérő bánásmód, a nőket 
és lányokat érő hátrányos megkülönböztetés és a velük szembeni erőszak elleni küzdelem 
terén, 

C. mivel az EU országokban a társadalmi kirekesztődés által fenyegetett emberek száma, 
valamint a társadalmi beilleszkedéshez más embercsoportokhoz viszonyítva 
általánosságban véve rosszabb körülményeket elszenvedő kockázati csoportok aránya 
egyre nő,

1. javasolja, hogy a nemi esélyegyenlőség ügyének hatékony előmozdítását kezeljék kiemelt 
fontossággal, és annak hozzáadásával a hét meglévő szociális politikai prioritás számát 
emeljék nyolcra, 

2. javasolja, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az újonnan alapított Nemi 
Esélyegyenlőségi Intézet által gyűjtött információk és statisztikák kiértékelésére,

3. egyetért azzal, hogy hangsúlyt kell fektetni a gyermekszegénység felszámolására, de 
ugyanakkor rámutat arra, hogy a gyermekek helyzete szorosan összefügg az 
esélyegyenlőség ügyével, amelynek hatása van a család mint intézmény fejlődésére;

4. rámutat arra, hogy Eurostat források szerint az EU-n belüli születések egyharmada 
házasságon kívül történik, és ez a szám évről évre nő; ez a tendencia teszi indokolttá, hogy 
a család mint intézmény normális működésének előmozdítására hatékony módszereket 
találjunk, beleértve a jövőbeli fejlődési alternatívák vizsgálatát; 

5. rámutat arra, hogy az egyre kitolódó emberi halandóság csupán az öregkor 
meghosszabbítását jelentheti akkor, ha nem történik pozitív változás az életstílusban, a 
munkaritmusban, az egészségvédelemben, a táplálkozásban és a képzésben; ezeknek a 
változásoknak a lakosság lehető legmagasabb százalékában, minden korosztályban és 
társadalmi csoportban érvényre kell jutniuk;

6. javasolja, hogy a nyugdíjrendszerek ne csak a szociális és kiegészítő biztosítások 
különböző formáiból álljanak (legyenek azok társadalombiztosítási vagy 
magánnyugdíjak), hanem a nem, a foglalkozás, és, nők esetében, a gyermekek száma 
alapján tegyék lehetővé a nyugdíjba vonulást különböző életkorokban;
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7. rámutat arra, hogy az aktív szociálpolitika és a jóléti állam megőrzése egyike az EU 
alappilléreinek és alapvető elveinek;  ugyanakkor azonban ezek az elvek sokba kerülnek, 
és fenntartásuk az EU-t hátrányos helyzetbe kényszeríti a mai globalizálódó világban, 
különösen ami a többi gazdasági világhatalommal folytatott gazdasági versenyt illeti; 
ezzel együtt az EU-nak ragaszkodnia kell ezekhez az elvekhez;

8. javasolja, hogy vegyék alaposabban fontolóra a társadalmi beilleszkedés kérdését, 
különösen ami a világ kulturálisan különböző tájairól érkező bevándorlókat illeti, akiknek 
kulturális értékei és hagyományai bizonyos értelemben különbözhetnek az EU 
országaiban elfogadottaktól; ezek a különbözőségek súrlódások és félreértések forrásai 
lehetnek, ami megnehezíti ezen embercsoportok beilleszkedését, és, amint azt napjaink 
európai eseményeiből láthatjuk, ez különösen vonatkozik a fiatal generációkra.


