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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:

A. mivel a nemek közötti egyenlőségről szóló bizottsági jelentés (COM(2008)0010)1 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 egyenlőséget a munkával töltött és az azt követő életszakasz során,

B. mivel nincsenek specifikusan a nemekkel kapcsolatos iránymutatások sem az európai 
foglalkoztatási stratégiában, sem az esélyegyenlőségi pillérben,

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 rugalmas biztonság stratégiája segítségével várhatóan könnyebb lesz összeegyeztetni 
a nők és férfiak szakmai és magánéletét; mivel nem mindegyik tagállam fogja teljesíteni a 
barcelonai célkitűzéseket 2010-ig; mivel a gyermekeken kívüli más eltartott családtagok 
számára biztosított gondozási lehetőségek egyelőre nem szerepelnek a politikai 
stratégiákban,

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsa a nemek közötti esélyegyenlőség 
általános érvényesítését valamennyi foglalkoztatási és szociális biztonsági politika terén, 
különösen a rugalmas biztonság stratégiája tekintetében;

2. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy alakítsanak ki olyan eszközöket, amelyek 
garantálják, hogy a magas iskolai végzettséggel rendelkező nők jobb álláshoz jussanak;

3. emlékeztet a szakmai, a családi és a magánéletről szóló 2004. március 9-i állásfoglalására2, 
amelyben kérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy keretirányelvre a szakmai, a családi 
és a magánélet összeegyeztetésére vonatkozóan, amely többek között lehetővé teszi olyan 
kiegészítő mechanizmusok bevezetését, amelyek elősegítik, hogy a nők és férfiak egyformán 
vegyenek részt az eltartott családtagok gondozásában;

4. kiemeli a munkáltatók szerepét a modern munkaszervezés kialakításában, valamint a 
tagállamok szerepét abban, hogy elérhető és megfizethető, jó minőségű szolgáltatások 
álljanak rendelkezésre a szakmai és a családi élet jobb összeegyeztetésének lehetővé tétele 
érdekében;

                                               
1  A Bizottság jelentése a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának – A nemek közötti egyenlőség – 2008.
2  HL C 102. E, 2004.4.28., 492. o.
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5. felhívja a tagállamokat, hogy tűzzék ki célul a nők és férfiak egyforma gazdasági 
függetlenségét;

6. felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be mechanizmusokat annak biztosítására, hogy a 
nők és férfiak igazságos elbánásban részesüljenek a nyugdíjrendszerekben.
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