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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:

1. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség és a fajon, valláson, nemen, életkoron 
vagy nemi irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség elvét 
következetesen bele kell foglalni a szociális politikákba, és ezeket az ügyeket integrált 
távlatból szemlélő kezdeményezéseket kér;

2. hangsúlyozza, hogy a nőknek központi helyet kell biztosítani a jövőbeli európai szociális 
modellben és annak alkotóelemeiben; rámutat arra, hogy a szociális védelem biztosítása, a 
nyugdíjrendszerek reformja – amelynek célja annak biztosítása, hogy a nem fizetett 
reproduktív munkát végzők nyugdíjba vonuláskor ne kerüljenek hátrányos helyzetbe –, a 
munkavállalásra vonatkozó jogok bővítése és a munkakörülmények javítása minden 
munkavállaló számára, valamint az EU foglalkoztatottsági szintjének növelése komolyan 
érintené a nőket;

3. hangsúlyozza a foglalkoztatást, a foglalkoztatás minőségét, a nők társadalmi integrációját 
és a szakmai és a családi élet összehangolását előmozdító intézkedések szükségességét; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a nemek között 
továbbra is fennálló fizetésbeli és foglalkoztatásbeli különbségek megszüntetésére;

4. utal a lisszaboni stratégiára, és arra a célkitűzésre, hogy 2010-re a nők 60%-a legyen a 
munkaerő-piaci résztvevő, valamint 2006. január 19-i, a lisszaboni stratégia jövőjéről a 
nemek szempontjából megfogalmazott állásfoglalására1;

5. utal továbbá a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006-2010 közötti 
ütemtervre, és felhívja a tagállamokat annak végrehajtására; 

6. sürgeti a csatlakozó és a tagjelölt országokat, hogy kövessék az ütemterv által állított 
példát, biztosítsák a nők jogainak tiszteletben tartását, és javítsák a nők munkaerőpiachoz 
való hozzáférését és a szociális biztonsági intézkedéseket; e tekintetben utal 2005. június 
25-i, a nők a török társadalmi, gazdasági és politikai életben betöltött szerepéről szóló 
állásfoglalására2;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az etnikai kisebbségekhez tartozó és a bevándorló 
nők problémáira egyedi válasz szülessen;

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0029.
2  Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0287.


