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Jelentés A8-0163/2015 
Maria Noichl 
A nık és férfiak közötti egyenlıségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia 

2014/2152(INI) 

Az A8–0163/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalási indítványa a nık és férfiak közötti egyenlıségre 
vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel Európai Unióról szóló szerzıdés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 

bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió mőködésérıl szóló 

szerzıdés (EUMSZ) 8. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, 

– tekintettel az emberkereskedelem megelızésérıl, és az ellene folytatott küzdelemrıl, az 

áldozatok védelmérıl, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 

2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre
1
, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nık elleni és a családon belüli erıszak megelızésérıl 

és felszámolásáról szóló egyezményére (Isztambuli Egyezmény), 

– tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, a nemek közötti 

egyenlıségrıl szóló európai paktumra (2011–2020)
2
, 

– tekintettel a Bizottság 2010. szeptember 21-i, „A nık és férfiak közötti egyenlıségre 

vonatkozó stratégia – 2010–2015” címő közleményére (COM(2010)0491), 

A. mivel a nık és férfiak közötti egyenlıség az Európai Unióról szóló szerzıdésben és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában is lefektetett alapvetı jog; mivel az Európai Unió e 

területtel kapcsolatos célja a nık és a férfiak közötti esélyegyenlıség és egyenlı 

bánásmód biztosítása, továbbá a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem; 

B. mivel a nık és a férfiak közötti egyenlıség fontos gazdasági erıforrást jelent az 

igazságos és inkluzív gazdasági növekedés elımozdítása szempontjából; mivel a 

szakmai egyenlıtlenségek csökkentése nem csak az egyenlı bánásmód szempontjából 

                                                 
1 HL L 101., 2011.4.15., 1. o. 
2 A Tanács 2011. március 7-i következtetéseinek melléklete. 
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tekinthetı célnak, hanem a munkaerıpiac hatékonysága szempontjából is; 

C. mivel a munkába lépı nık vezetı szerepet játszanak a gazdaságélénkítésben, mivel 

munkájuknak köszönhetıen emelkedik a családok bevétele, ami a fogyasztás, a 

befizetett adók és járulékok növekedéséhez, ezek pedig a gazdaság újbóli 

fellendüléséhez vezetnek;  

D. mivel a nık és a férfiak számára egyenlı mértékben kell biztosítani a szabad választást 

annak eldöntésében, hogy hogyan szeretnék folytatni szakmai pályafutásukat és 

összehangolni a munkát és a magánéletet;  

E. mivel a Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) prognózisai szerint 

a teljesen egyenlı részvételi arány 2030-ra az egy fıre jutó GDP 12,4%-os növekedését 

eredményezné; 

F. mivel a nıket ábrázoló hagyományos sztereotípiák továbbra is erıs hatást gyakorolnak a 

férfi és nıi szerepkörök elosztására otthon, a munkahelyen és az egész társadalomban; 

G. mivel a városi területeken élı nıkhöz képest a vidéki térségekben és a távoli területeken 

élı nık még több megkülönböztetéssel és erıteljesebb nemi sztereotípiákkal 

szembesülnek; mivel jobb hozzáférést kellene számukra biztosítani az egészségügyhöz, 

az oktatáshoz és a munkavállaláshoz (ideértve az önfoglalkoztatási lehetıségeket is), és 

különösen a mezıgazdaságban történı foglalkoztatáshoz, hogy elısegítsék 

ottmaradásukat; 

H. mivel a foglalkoztatási ráta a férfiak és nık közötti egyenlıtlenség mérésének egyik fı 

mutatója; mivel a foglalkoztatás minısége és feltételei szintén fontos mutatói az 

egyenlıtlenség mérésének; mivel az Eurostat szerint 2013-ban a 15–64 éves nık átlagos 

foglalkoztatási rátája az EU-ban 58,8%, míg a férfiak körében ez az arány 69,4% volt; 

I. mivel a nık adják a frissdiplomások 60%-át, de alulreprezentáltak például a 

tudományos, az ikt és a kutatási ágazatban; 

J. mivel sok nı sosem vállal aktív szerepet a hivatalos munkaerıpiacon, és ezáltal 

munkakeresıként sem kerültek nyilvántartásba vételre, ami különleges anyagi és jogi 

problémákat okoz a szociális jogok és a szociális biztonság vonatkozásában; 

K. mivel a nık az EU-ban az önálló vállalkozóknak és a kezdı vállalkozásoknak csak az 

egyharmadát teszik ki; 

L. mivel a nık alulreprezentáltak az oktatás egyes területein, valamint egyes, az átlagosnál 

nagyobb növekedési szinttel rendelkezı ágazatokban; 

M. mivel a gyermekek, az idısek és egyéb eltartottak gondozását biztosító 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés elengedhetetlen a nık és férfiak egyenlı munkaerı-

piaci, oktatási és képzési részvételének megvalósításához, valamint a sztereotípiák 

felszámolásához; 

N. mivel a nık szülést követı munkaerı-piaci visszatérésének megkönnyítéséhez összetett 
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politikai megoldásokra van szükség, amelyek felölelik az élethosszig tartó tanulást és a 

bizonytalan foglalkoztatás elleni küzdelmet; 

O. mivel az ugyanolyan munkát végzı és ugyanolyan szakképzettséggel rendelkezı nık 

még mindig kevesebb pénzt keresnek, mint a férfiak; mivel 2013-ban a fizetések közötti 

eltérés átlagosan 16,4% volt az EU-ban; 

P. mivel a nık alacsonyabb fizetései elkerülhetetlenül alacsonyabb nyugdíj-

hozzájárulásokhoz vezetnek, ami értelemszerően alacsonyabb nyugdíjakkal jár; mivel a 

nemek közötti bérszakadék, és ennek következtében a nagyjából 39%-on álló, nemek 

közötti nyugdíjszakadék az egyik legfıbb oka annak, hogy a nık életük késıbbi 

szakaszában a szegénységi küszöb alatt találják magukat; 

Q. mivel a nık elleni fizikai, szexuális vagy pszichológiai erıszak a férfiak és nık közötti 

egyenlıség elsıdleges akadálya és a nık alapvetı jogainak megsértése; 

R. mivel a nemi alapú erıszakról szóló tanulmányok szerint az európai nık közel 

egyötöde, illetve egynegyede volt már fizikai erıszak elszenvedıje felnıtt élete során 

legalább egyszer, több mint egytizede ellen irányult már szexuális erıszak, és az 

európai nık 12–15 százaléka volt családon belüli erıszak áldozata, amelynek 

eredményeként naponta hét nı veszti életét az Európai Unióban;  

S. mivel még mindig nem sok nı tölt be vezetıi pozíciót közintézményeknél, holott a nık 

vezetı politikai tisztségekben való nagyobb képviselete a demokratikus társadalom 

mőködésének alapvetı követelménye; 

T. mivel elismert tény, hogy a nagyobb számú nıi gazdasági felsıvezetı megerısíti a 

vállalat szervezeti és pénzügyi teljesítményét, valamint jobb minıségő döntéshozatalt 

eredményez; 

U. mivel a kairói nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programja 

meghatározza a szexuális és reproduktív egészség és jogok fogalmát; 

V. mivel a szexuális és reproduktív egészség és jogok a tagállamok hatáskörébe tartoznak; 

mivel ugyanakkor az Unió hozzájárulhat a bevált gyakorlatok elımozdításához a 

tagállamok körében;  

W. mivel a nık számára egyenlı hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi ellátásokhoz, 

többek között a szexuális és reproduktív egészség tekintetében, gazdasági és földrajzi 

helyzetüktıl függetlenül; 

X. mivel az EU és tagállamaik külsı fellépéseik révén hozzájárulhatnak a nık EU-n kívüli 

helyzetének javításához; 

Y. mivel számos harmadik országban a nemzeti jogszabályok nem biztosítanak egyenlı 

jogokat a nıknek és a férfiaknak; 

Z. mivel évente 14 millió lányt kényszerítenek házasságra és 3 milliónak csonkítják meg 

nıi nemi szerveit; 



 

AM\1063942HU.doc  PE558.909v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

AA. mivel a nık és férfiak közötti egyenlıtlenséggel kapcsolatos statisztikai adatok győjtése 

prioritás, mivel ezek segítségével lehet koherens stratégiát kidolgozni a nık és férfiak 

közötti egyenlıség EU-ban történı megvalósítását akadályozó tényezık elleni 

küzdelemre; 

1. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a nık és férfiak közötti egyenlıség 

tekintetében a 2015 és 2020 közötti idıszakra vonatkozó uniós stratégiát („a 

stratégiát”), melynek célja a nık helyzetének javítása, függetlenül társadalmi, földrajzi 

és gazdasági helyzetüktıl; 

Oktatás, képzés és munkaerı-piaci hozzáférés  

2. emlékeztet arra, hogy meg kell szüntetni a nemi alapú hátrányos megkülönböztetést és 

fel kell számolni a munkaerı-piaci hozzáférés akadályait, különösen az oktatáshoz és 

képzéshez való jobb hozzáférés révén, és ajánlja, hogy a következı fellépéseket 

foglalják bele a stratégiába: 

(i) a nık és lányok arra irányuló ösztönzése, hogy érdeklıdjenek az olyan nagyobb 

gazdasági hozzáadott értéket megtestesítı ágazatok iránt, ahol a nık 

alulreprezentáltak, ilyenek különösen az ikt, a tudományos és technikai ágazatok, 

az ilyen ágazatokba történı belépésük elısegítése és annak lehetıvé tétele 

számukra, hogy áttörjék a létezı üvegplafont úgy, hogy további képzési 

lehetıségeket és mentorprogramokat biztosítanak számukra teljes szakmai 

pályafutásuk során; 

(ii) a nıi vállalkozói készség ösztönzése városi és vidéki területeken is, a vállalkozni 

kívánó nık támogatását, a számukra nyújtott tanácsadást és képzésüket 

elımozdító intézkedések és fellépések ösztönzése, a hitelhez való hozzáférés 

elısegítése, az adminisztratív terhek csökkentése és a nık által üzemeltetett induló 

vagy családi vállalkozások elıtt álló akadályok csökkentése; 

(iii) a nık magasabb foglalkoztatási rátáját elımozdító intézkedések elfogadása, így 

például a megfizethetı gondozási és gyermekfelügyeleti szolgáltatások, a 

rugalmas munkaidı és munkahely, illetve közpolitikák révén, valamint egyéb 

ösztönzık révén a vállalkozások arra irányuló ösztönzése, hogy ilyen 

megoldásokat kínáljanak; 

(iv) a várandós nık és anyák munkahelyi védelmének modernizálását és javítását 

célzó fellépések, az anyák szülés utáni munkaerı-piaci visszatérésének elısegítése 

és a munka és a családi élet összeegyeztetése; 

Javadalmazás  

3. elismeri, hogy egyenlı javadalmazást és juttatásokat kell biztosítani, mivel ez jelentıs 

lépés lenne a nık és férfiak közötti egyenlıség megteremtése felé, és ajánlja, hogy a 

következı fellépéseket foglalják bele a stratégiába: 

(i) az „egyenlı és egyenlı értékő munkáért egyenlı díjazásˮ alapelve tiszteletben 

tartásának biztosítása a nık és a férfiak vonatkozásában egyaránt, továbbá a 

tagállamok és a szociális partnerek támogatása abban, hogy közpolitikák és a 
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legjobb gyakorlatok cseréje révén csökkentsék a nemek közötti bérszakadékot; 

(ii) megfelelı intézkedések a nemek közötti nyugdíjszakadék mérséklésére (ami a 

nemek közötti bérszakadék közvetlen következménye), és a nyugdíjrendszerek 

nık különbözı csoportjaira gyakorolt hatásának vizsgálata, különös figyelmet 

fordítva a részmunkaidıs és atipikus munkaszerzıdésekre; 

A nıkkel szembeni erıszak 

4. emlékeztet a nıkkel szembeni erıszak – amely az EU-ban az emberi jogok 

megsértésének legelterjedtebb formája – pusztító hatásaira, és ajánlja, hogy a következı 

fellépéseket foglalják bele a stratégiába: 

(i) annak ösztönzése, hogy az Európa Tanács ratifikálja a nık elleni erıszakról szóló 

Isztambuli Egyezményt – tiszteletben tartva a nemzeti alkotmányos 

rendelkezéseket –, és indítsa el az egyezményhez való uniós csatlakozás 

folyamatát; 

(ii) a fizikai, szexuális vagy lelki bántalmazást elszenvedı nık gondozását végzı 

szakképzett személyzet rendszeres továbbképzési lehetıségek fokozott 

biztosítása; 

(iii) nyilvánítsák a 2017-es évet a nık elleni erıszak felszámolása évének, megerısítve 

a nık elleni erıszak megelızését szolgáló fellépések elımozdítására és 

támogatására irányuló intézkedéseket (többek között a sértettek védelmével 

foglalkozó intézkedéscsomag végrehajtásának értékelése révén), tudatosításra 

irányuló fellépéseket, adatgyőjtést és a nem kormányzati szervezetek számára 

biztosított finanszírozást; 

Döntéshozatal 

5. kiemeli a köz- és magánszférában a döntéshozatalban tapasztalható elfogadhatatlan 

kiegyensúlyozatlanságot és ajánlja, hogy a következı fellépéseket foglalják belel a 

stratégiába: 

(i) a sztereotípiák és a nık médiában megjelenített képe elleni küzdelem 

tudatosságnövelı kampányok révén történı elımozdítása; 

(ii) olyan fellépések elımozdítása, melyek hozzájárulnak a nık közintézmények 

vezetıi pozícióiban való magasabb arányú képviseletéhez nemzeti és helyi 

szinten, valamint politikai, illetve tudományos vagy felsıoktatási területen is;  

(iii) olyan fellépések elımozdítása, melyek kedveznek annak, hogy több nı kerüljön 

vállalati felsıvezetıi pozícióba; 

Egészség 

6. elismeri, hogy az egészség a nık személyes fejlıdésének meghatározó aspektusa, ezért 

ajánlja, hogy a következı fellépéseket foglalják bele a stratégiába: 
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(i) a szexuális úton terjedı betegségek megelızésére és a megelızési módokra, 

valamint a nıkre jellemzı betegségek, például bizonyos rákfajták (petefészekrák, 

méhnyakrák, emlırák) korai észlelésének javítására irányuló kutatásra fektetett 

hangsúly fokozása; 

(ii) a nık általános egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása, különösen a 

távoli területeken; 

Külsı fellépés 

7. felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy valamennyi külsı szakpolitikájába építse be a 

nık és férfiak közötti egyenlıséget, és ajánlja, hogy a következı fellépéseket foglalják 

bele a stratégiába: 

(i) fejlesztési és humanitárius támogatás révén a harmadik országbeli nık 

helyzetének javítására tett uniós kötelezettségvállalás fenntartása; 

(ii) a partnerországok arra irányuló ösztönzése, hogy a partnerségi megállapodások 

valamennyi szempontja tekintetében ösztönözzék a nık és a férfiak egyenlıségét; 

(iii) a nık jogairól szóló külön fejezet belefoglalása az Európai Külügyi Szolgálat 

emberi jogi cselekvési tervébe, külön hangsúlyt fektetve a nıi nemi szervek 

megcsonkítására és a korai kényszerházasságokra;  

Általános ajánlások 

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a stratégiát saját hatáskörüknek 

megfelelıen hajtsák végre, hangsúlyozva a legjobb gyakorlatok cseréjének fontosságát, 

különösen azokon a területeken, ahol a tagállamok kizárólagos hatáskörrel 

rendelkeznek; 

9. felhívja a Nemek Közötti Egyenlıség Európai Intézetét, hogy folytassa a nemspecifikus 

adatok és eredménytáblák valamennyi szakpolitikai területen való összegyőjtésére 

irányuló munkáját; 

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

tagállamok kormányainak. 

Or. en 

 

 

 


