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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:

-. tekintettel férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

A. mivel a foglalkoztatási mobilitás a lisszaboni stratégia célkitűzései megvalósításának 
kulcsfontosságú eszköze, de még mindig nagyon alacsony, különösen a nők körében,

B. mivel a dinamikus munkaerőpiac komoly kihívásokat jelent a munkavállalók, és 
különösen a kisgyermekes nők számára, és arra kényszeríti őket, hogy vagy szakmai, 
vagy családi életük kárára kompromisszumokat kössenek,

C. mivel a tagállamok társadalombiztosítási rendszereinek elégtelensége folytán a nők 
nehézségekkel kénytelenek szembe nézni terhességük, a gyermek nevelése, a jobb 
karrierlehetőségek stb. tekintetében,

1. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a mobil női munkavállalók különleges 
igényeit az összes korosztályban, és tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, hogy az 
európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv négy terültén ezeket az igényeket 
kielégítsék;

2. sürgeti a Bizottságot a foglalkoztatási mobilitás nemeket érintő aspektusainak 
tanulmányozására, és arra, hogy tegyen javaslatot a nők előtt továbbra is ott álló 
akadályok felszámolását lehetővé tévő rugalmassági eszközre; 

3. javasolja a Bizottságnak, hogy a dinamikus munkaerőpiachoz való alkalmazkodásuk 
megkönnyítése érdekében rendezzen tájékoztató kampányokat a fiatal lányok és 
asszonyok körében a foglalkoztatási mobilitásról;

4. felhívja a tagállamokat és érdekelt feleket, hogy szüntessék meg a női munkahelyi 
mobilitás előtt álló akadályokat azáltal, hogy egyenlő hozzáférést biztosítanak a 
kvalifikációt igénylő és magasabb pozíciókhoz, valamint biztosítják az egyenlő bérezést, 
a rugalmas munkaidőt, az egészségügyi ellátásokat és gyermekfelügyeleti 
szolgáltatásokat, a jó minőségű oktatási lehetőségeket, a hordozható nyugdíjjogosultságot 
és a nemi alapú sztereotípiák felszámolását stb.;

5. javasolja a tagállamoknak, valamint a regionális és helyi hatóságoknak, hogy 
„nőbarátabb” munkaerőpiac megteremtése, valamint a munkahelyi és családi élet jobb 
összeegyeztetése  érdekében mozdítsák elő a különleges foglalkoztatást, képzést, 

                                               
1 HL L 269., 2002.10.5., 15. o.
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valamint az oktatási, távoktatási és nyelvoktatási programokat;

6. tudomásul veszi a Bizottságnak azt a javaslatát, hogy bővíteni kell a TRESS-hálózat 
kapacitását és tágítani kell az EURES tevékenységi körét, hogy a nőket mint speciális 
munkaerőt vegyék figyelembe. 
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