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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza azt a nézetet, amely szerint a nemek közötti egyenlőség a szociálpolitika 
része és szerves alkotóeleme, mivel ez utóbbi azon fő területek egyike, amelyek a 
„megosztott hatáskörök” körébe tartoznak az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés 
tervezete szerint, és mint ilyen, a tagállamok foglalkoztatási politikájának részeként 
kezelendők, amelynek közvetlen hatása van az EU produktív lehetőségeire;

2. meggyőződése, hogy az EU iparának versenyképessége kölcsönösen összefügg azokkal a 
demográfiai kihívásokkal, amelyekkel az EU-nak ma szembe kell néznie, és amelyek a 
közeljövőben még kifejezettebbé fognak válni; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a 
nemek közötti egyenlőség elmozdítása és egy jobb munka-magánélet egyensúly 
kialakítása mind a nők, mind pedig a férfiak számára hozzá fog járulni a demográfiai 
kiegyensúlyozatlanság okozta negatív hatások enyhítéséhez;

3. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az „egyenlő munkáért egyenlő béreket” egy olyan 
méltányos elv, amely előmozdítja a termelékenységek és a nemzetközi versenynek kitett 
ipari versenyképességet, valamint, hogy a nők és férfiak fizetése közötti különbség 
megszűntetése az erőfeszítések jutalmazásának és a munkahelyi nemi sztereotípiák elleni 
küzdelem egyik módja;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy rendeljen meg egy olyan megvalósíthatósági tanulmányt, 
amely azt mutatja be, hogy egy, a nők magánszektorban történő foglalkoztatásának 
kedvező pozitív diszkriminációt alkalmazó uniós politikának milyen potenciális hatásai 
lehetnek a tagállamok jóléti és nyugdíjrendszereire;

5. támogat minden olyan uniós tervet, amely a Bizottság megítélése szerint támogatólag és 
segítőleg hatna a nők vállalkozói kedvére;

6. kéri a Bizottságot, hogy támogassa a szociális partnerek által kifejezésre juttatott azon 
nézetet, miszerint a nemek közötti esélyegyenlőség kérdése felveti az átdolgozott vagy új 
uniós politikák hatáselemzésének szükségességét;
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