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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015 

(2016/2249(INI)) 

Az Európai Parlament, 

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

második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. 

cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére, 

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre 

(EJEE), 

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 

kiküszöböléséről szóló 1979. december 18-i ENSZ-egyezményre, 

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 

minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 

szóló 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre1, 

– tekintettel az ENSZ negyedik Nőügyi Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én elfogadott 

pekingi nyilatkozatra és cselekvési platformra, továbbá az ENSZ ezt követő Peking+5 (2000), 

Peking+10 (2005) és Peking+15 (2010) különleges ülésein elfogadott záródokumentumokra, 

– tekintettel az ENSZ 1949. évi, az emberkereskedelem, illetve mások prostitúciója 

kizsákmányolásának megszüntetéséről szóló egyezményére, 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 

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

2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2, 

– tekintettel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 

92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a 

szülési szabadságról szóló irányelv) irányuló javaslatról szóló, 2010. október 20-i jogalkotási 

állásfoglalására3, 

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 

2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás)4, 

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 

                                                 
1 HL L 315., 2012.11.14., 57. o. 
2 HL L 101., 2011.4.15., 1. o. 
3 HL C 70. E, 2012.3.8., 162. o. 
4 HL L 204., 2006.7.26., 23. o. 
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végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi irányelvre5, 

– tekintettel a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői 

szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról szóló 2010/18/EU 

irányelvnek a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának változása miatt szükségessé 

váló módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/62/EU tanácsi irányelvre6, 

– tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód különböző szempontjaira vonatkozóan 

1975 óta elfogadott különböző uniós irányelvekre (2010/41/EU7, 2010/18/EU8, 2006/54/EU9, 

2004/113/EK10, 92/85/EGK11, 86/613/EGK12 és 79/7/EGK13 irányelvek), 

– tekintettel a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 

egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre (a vezetőtestületekben lévő nőkről szóló irányelv (COM(2012)0614) irányuló 

javaslatra, 

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és 

felszámolásáról szóló egyezményére, és annak 3. cikkére, amely a „társadalmi nem” fogalmát 

„a valamely adott társadalom által a nők és a férfiak számára megfelelőnek tekintett, 

társadalmilag kialakított szerepek, magatartások, tevékenységek és tulajdonságok”-ként 

határozza meg, 

– tekintettel az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 

küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezményének az Európai Unió nevében történő 

aláírásáról szóló, 2016. március 4-i 2016/0063 (NLE) tanácsi határozatra irányuló javaslatra 

(COM(2016)0111), 

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségről szóló 2016. június 16-i tanácsi következtetésekre 

(00337/2016), 

– tekintettel „A nők és leányok elleni erőszak minden formájának, köztük a női nemi szervek 

megcsonkításának a megelőzése és az ellene való küzdelem” című 2014. június 5–6-i tanácsi 

következtetésekre (09543/2014), 

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőség a döntéshozatalban” című 2015. december 7-i 

tanácsi következtetésekre (14327/2015), 

– tekintettel az EU hármas elnökségének Hollandia, Szlovákia és Málta által aláírt 2015. 

december 7-i nyilatkozatára, 

– tekintettel a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

                                                 
5 HL L 373., 2004.12.21., 37. o. 
6 HL L 353., 2013.12.28., 7. o. 
7 HL L 180, 2010.7.15., 1. o. 
8 HL L 68., 2010.3.18., 13. o. 
9 HL L 204., 2006.7.26., 23. o. 
10 HL L 373., 2004.12.21., 37. o. 
11 HL L 348., 1992.11.28., 1. o. 
12 HL L 359., 1986.12.19., 56. o. 
13 HL L 6., 1979.1.10., 24. o. 
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stratégiája” című 2010. március 3-i közleményére (COM(2010)2020), 

– tekintettel a Bizottság „Report on equality between women and men in 2014” (Jelentés a nők 

és férfiak közötti egyenlőségről – 2014) című 2015. március 3-i munkadokumentumára 

(SWD(2015)0049), 

– tekintettel a Bizottság „Report on equality between women and men in 2015” (Jelentés a nők 

és férfiak közötti egyenlőségről – 2015) című 2016. március 4-i munkadokumentumára 

(SWD(2015)0054), 

– tekintettel a Bizottság „Strategic engagement for gender equality 2016-2019” (Stratégiai 

szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019)) című 2015. december 3-i 

munkadokumentumára (SWD(2015)0278), 

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2009” című 2010. 

február 10-i állásfoglalására14, „A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 

2010” című, 2011. március 8-i állásfoglalására15, „A nők és a férfiak közötti egyenlőség az 

Európai Unióban – 2011” című, 2012. március 13-i állásfoglalására16, valamint „A nők és 

férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban” című, 2015. március 10-i 

állásfoglalására17, 

– tekintettel a Bizottság „Fellépés a női nemi szervek megcsonkításának megszüntetése 

érdekében” című 2013. november 25-i  közleményére (COM(2013)0833) és a női nemi 

szervek megcsonkításának felszámolásáról szóló, 2014. február 6-i állásfoglalására18, 

– tekintettel az Európai Unió leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transznemű személyekre 

irányuló, az Alapjogi Ügynökség (FRA) által végzett és 2013. májusban közzétett felmérés 

eredményeire, 

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszakra irányuló, 2014. márciusban közzétett, Unió-szerte 

végzett felmérésre, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Az interszexuális személyek alapvető 

jogainak helyzete” című 2015 májusában közzétett jelentésére, 

– tekintettel az egyenlőséggel foglalkozó testületek európai hálózatának (EQUINET) „The 

Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality 

Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality” (A nők 

megkülönböztetésének, zaklatásának és egyenlőtlenségének állandó jelenléte. Az Európai 

Bizottságnak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új stratégiája az egyenlőtlenséggel 

foglalkozó testületek munkája alapján) című 2015-ben közzétett jelentésére, 

– tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 

„The gender employment gap: challenges and solutions” (A nemek közötti foglalkoztatási 

szakadék: kihívások és megoldások) (2016), „Social partners and gender equality in Europe” 

(Szociális partnerek és a nemek közötti egyenlőség Európában) (2014), „Developments in 

                                                 
14 HL C 341. E, 2010.12.16., 35. o. 
15 HL C 199. E, 2012.7.7., 65. o. 
16 HL C 251. E, 2013.8.31., 1. o. 
17 HL C 316., 2016.8.30., 2. o. 
18 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0105. 
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working life in Europe: EurWORK annual review” (A munka világának fejleményei 

Európában: az EurWORK éves felülvizsgálata) (2014 és 2015) és az európai 

munkakörülményekről szóló hatodik felmérés (2016) című jelentéseire, 

– tekintettel a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2015 utáni időszakot 

érintő új stratégiáról szóló 2016. február 3-i állásfoglalására19 és a nők és férfiak közötti 

egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról szóló 2015. június 9-i állásfoglalására20, 

– tekintettel a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló 2014. február 25-i 

állásfoglalására21, 

– tekintettel a lányok oktatás révén történő érvényesülésének európai uniós támogatásáról szóló, 

2015. szeptember 9-i állásfoglalására22, 

– tekintettel „A női menekültek és menedékkérők helyzete az Unióban” című, 2016. március 8-i 

állásfoglalására23, 

– tekintettel 2016. április 28-i állásfoglalására a női háztartási alkalmazottakról és gondozókról 

az EU-ban24, 

– tekintettel 2016. május 26-i állásfoglalására a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség 

szempontjai25, 

– tekintettel a munka és magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerőpiaci 

körülmények megteremtéséről szóló 2016. szeptember 13-i állásfoglalására26, 

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános 

kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a 

foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazásáról szóló 2016. szeptember 15-i 

állásfoglalására27, 

– tekintettel az Európai Parlament munkájában a nemek közötti egyenlőség általános 

érvényesítéséről szóló 2016. március 8-i állásfoglalására28, 

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az 

áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat 

figyelembe vevő végrehajtásáról szóló 2016. május 12-i állásfoglalására29, 

– tekintettel a barcelonai célokról szóló, „A kisgyermek-gondozási szolgáltatások fejlesztése 

Európában a tartós és inkluzív növekedés érdekében” című 2013. június 3-i bizottsági 

                                                 
19 Elfogadott szövegek, P7_TA(2016)0042. 
20 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0218. 
21 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0126. 
22 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0312. 
23 Elfogadott szövegek, P7_TA(2016)0073. 
24 Elfogadott szövegek, P7_TA(2016)0203. 
25 Elfogadott szövegek, P7_TA(2016)0235. 
26 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0338. 
27 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0360. 
28 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0072. 
29 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0227. 
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eredményjelentésre30, 

– tekintettel a Bizottság „Beruházások a gyermekek érdekében: a hátrányos helyzetből való 

kitörés” című 2013. február 20-i ajánlására31, 

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó 2015. évi mutatójára, valamint a „Beijing +20: 4th Review of the Implementation 

of the Beijing Platform for Action in the EU Member States” (Peking +20: a Pekingi 

Cselekvési Platform EU tagállamaiban való végrehajtásának negyedik felülvizsgálata) című 

jelentésére és egyéb jelentéseire, 

– tekintettel a nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel foglalkozó jogi 

szakértők európai hálózatának „A comparative analysis of gender equality law in Europe 

2015” (A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2015. évi európai jogszabályok 

összehasonlító elemzése) című tanulmányára, 

– tekintettel az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 2004 márciusában tartott 48. 

ülésén a „férfiak és fiúk által a nemek közötti egyenlőség megvalósításában betöltött 

szerepre” vonatkozóan elfogadott következtetésekre32, 

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló 2015. szeptember 25-i csúcstalálkozóján 

elfogadott „Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” 

(Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja) című dokumentumra, 

és az ezen dokumentumban foglalt, a nemek közötti egyenlőségre, a nők jogaira és a nők 

társadalmi szerepvállalásának növelésére vonatkozó célkitűzésekre és célokra, 

– tekintettel a Bizottság „Egyedülálló szülők és foglalkoztatás Európában” című 2014. áprilisi 

statisztikai jelentésére33, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 52. cikkére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A8-0046/2017), 

A. mivel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó 2015. évi mutatója csak elhanyagolható előrelépést mutat: az EU továbbra is 

félúton áll a nemek közötti egyenlőség megvalósítása terén, azaz 2005 óta az átfogó pontszám 

a 100-ból elérhető 51,3-ről 52,9-re emelkedett; mivel gyorsabb haladásra van szükség, ha az 

EU szeretné megvalósítani az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit; 

B.  mivel az utóbbi években néhány uniós tagállamban olyan polgári és politikai mozgalmak is 

jelentős mértékű teret nyertek, amelyek káros hatással vannak a nők és férfiak jogainak 

egyenlőségére, sőt a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakpolitikák létjogosultságát is 

megkérdőjelezik; mivel ezek a nemek közötti egyenlőség elleni fellépések a hagyományos 

nemi szerepek megerősítésére, valamint a nemek közötti egyenlőség, a nők és az LMBTI-

                                                 
30 ISBN 978-92-79-29898-1 
31 HL L 59., 2013.3.2., 5. o. 
32 http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw48/ac-men-auv.pdf 

33 ISBN 978-92-79-36171-5. 
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személyek jogai terén elért meglévő és jövőbeli vívmányok megkérdőjelezésére törekednek; 

C. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióról szóló szerződésben és az 

Európai Unió Alapjogi Chartájában is lefektetett alapvető jog; mivel, az Európai Unió e 

területtel kapcsolatos célja ugyanúgy a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség és egyenlő 

bánásmód biztosítása, továbbá a nemen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem;  

D. mivel 2015-ben a nők foglalkoztatási aránya 64,5%-os rekordszintet ért el, de így is jóval a 

férfiak értéke alatt maradt, amely 75,6% volt; mivel a nők esetében sajnálatos módon 

négyszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy részmunkaidős állást vállalnak és – gyakran 

szándékuk ellenére – ebben az állásban is maradnak; mivel sok fiatal, különösen 

Görögországban, Spanyolországban, Horvátországban, Olaszországban, Cipruson, 

Portugáliában és Szlovákiában a munkavégzés ellenére is szegény marad; 

E. mivel a női munkanélküliség arányát alulbecsülik, mivel sok nőt nem tartanak nyilván 

munkanélküliként, különösen azokat, akik vidéki vagy elszigetelt területeken élnek, akik a 

családi vállalkozásokban segítenek, és akik teljes egészében a háztartási feladatoknak és a 

gyermeknevelésnek szentelik magukat; mivel ez a helyzet ezenkívül egyenlőtlenségeket idéz 

elő a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából (juttatások, nyugdíjak, szülési 

szabadság, betegszabadság, a társadalombiztosításhoz való hozzáférés stb.); 

F.  mivel az Eurofound nemek közötti foglalkoztatási szakadékra vonatkozó jelentése úgy 

becsüli, hogy a nemek közötti foglalkoztatási szakadék évente 370 milliárd euróba – azaz az 

uniós GDP 2,8 %-ába – kerül az EU-nak34; 

G. mivel a gazdasági válság és a megszorító intézkedések által érintett országokban a terhek 

aránytalan mértékben sújtották a nőket, kiváltképp a fiatal és az idősebb nőket, egyedülálló 

anyákat és a többszörös megkülönböztetéstől szenvedő nőket, továbbá mivel ez szegénységbe 

és társadalmi kirekesztettségbe taszította őket, mivel egyre inkább kiszorultak a 

munkaerőpiacról; mivel az állami gondozási és közegészségügyi szolgáltatások terén 

végrehajtott megszorítások során a gondozási feladatok a társadalomról visszakerülnek a 

háztartások, főleg a nők felelősségi körébe; 

H. mivel a szegénység női problémává válása tovább folytatódik az EU-ban, és mivel a női 

munkanélküliségének, szegénységének és társadalmi kirekesztésének növekvő kockázata 

szorosan összekapcsolódik a közszolgáltatások – többek között az egészségügy, oktatás, 

szociális szolgáltatások és jóléti juttatások – költségvetésének csökkenésével;  mivel e 

politikák révén a munka még bizonytalanabbá válik, mindenekelőtt a nem önként vállalt 

részmunkaidős foglalkoztatás és az ideiglenes szerződések arányának a növekedése miatt; 

I. mivel 2015-ben a háztartási munka háromnegyedét és a szülői gondozási feladatok 

kétharmadát dolgozó nők végezték el, akik túlnyomó része kettőzött felelősség terhét 

hordozta; mivel a nők általában sokkal nagyobb részt vállalnak a szülői gondozási 

feladatokért és általában a háztartási munkáért; mivel a hagyományos sztereotípiák továbbra 

is erős hatást gyakorolnak a férfi és női szerepkörök elosztására otthon, a munkahelyen és az 

egész társadalomban; mivel a feladatkörök hagyományos felosztása megerősíti a status quo-t, 

korlátozva a nők foglakoztatási lehetőségeit és személyes fejlődését, és kevés időt hagynak 

számukra a társadalmi és közösségi beilleszkedésre vagy a gazdasági részvételre; mivel a nem 

                                                 
34 Az Eurofund „A nemek közötti foglalkoztatási szakadék: kihívások és megoldások” című jelentése (2016). 



 

RR\1118220HU.docx 9/36 PE589.343v02-00 

 HU 

fizetett munka – többek között a gondozási és háztartási feladatok – egyenlő megosztása 

férfiak és nők között hosszú távon előfeltétele a nők gazdasági függetlenségének; 

J. mivel a meglévő szakpolitikai keret és uniós és nemzeti szintű szabályozás ellenére bizonyos 

családi vonatkozású szabadságok még mindig gyakran adnak lehetőséget a 

megkülönböztetésre és megbélyegzésre a nők és férfiak tekintetében egyaránt, és mivel ez 

különösen a nőket érinti, mivel fő gondozóként ők vesznek ki családi vonatkozású 

szabadságot; 

K. mivel az EU-tagállamok közel negyedében nem léteznek jogszabályi rendelkezések az 

apasági szabadságra vonatkozóan, és mivel az ilyen előírásokkal rendelkező tagállamok közül 

több is csak egy-, két- vagy többnapos szabadságot engedélyez a férfiak számára; mivel nyolc 

tagállamban a szülői szabadság fizetetlen, miközben a szülői szabadságot ritkán veszik 

igénybe az apák, mindössze 10 %-uk vesz igénybe legalább egynapos szabadságot, és a nők 

97%-a veszi igénybe a mindkét szülő számára rendelkezésre álló szülői szabadságot; mivel a 

szülői és apasági szabadság szélesebb körű kihasználásának ösztönzése alapvető fontosságú a 

nemek közti egyenlőség elérése érdekében; mivel az Eurofound által készített tanulmány35 

rámutat a családi szabadság apák általi igénybevételét befolyásoló tényezőkre, amelyek a 

következők: az ellentételezés mértéke, a szabadságrendszer rugalmassága, az információk 

rendelkezésre állása, a gyermekgondozási létesítmények rendelkezésre állása és 

rugalmassága, valamint félelem a munkaerőpiacról szabadság igénybevétele esetén való 

kiszorulástól; 

L. mivel a nők aktív munkaerőpiaci befogadásának egyik előfeltétele a magas színvonalú, 

elérhető és megfizethető gondozási létesítmények és szolgáltatások megléte a gyermekek, az 

idős rokonok és egyéb eltartott családtagok számára;  mivel a „barcelonai célkitűzések” 

kiváló eszközt kínálnak a férfiak és a nők tényleges egyenlőségének eléréséhez, és mivel 

valamennyi tagállamnak törekednie kell arra, hogy minél hamarabb megvalósítsa e célokat; 

mivel a magas színvonalú és megfizethető gyermekgondozási létesítmények és szolgáltatások 

hiánya miatt az anyák egyre gyakrabban kényszerülnek arra, hogy részmunkaidőben 

dolgozzanak vagy feladják a munkájukat a gyermekeik gondozásáért, ami kihat a család 

jövedelmére és a leendő nyugdíjukra;  

M. mivel a lányok és nők képzéshez való hozzáférése és oktatáshoz való alapvető joga fontos 

európai értékek és alapvető elemei a lányok és nők társadalmi, kulturális és szakmai 

érvényesülésének, valamint az összes egyéb társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai jog 

gyakorlásának, illetve a későbbiekben a nők és lányok elleni erőszak megelőzésének; mivel az 

ingyenes és kötelező, egyetemes oktatás a mindenki számára elérhető egyenlő lehetőség 

biztosításának elengedhetetlen feltétele, amelynek elérhetőnek kellene lennie minden gyermek 

számára, megkülönböztetés nélkül és a tartózkodásra való jogosultságtól függetlenül; mivel a 

nemek közötti egyenlőtlenség elleni küzdelmet az iskolás kor előtt meg kell kezdeni és 

megköveteli a tanterv, a fejlesztési célok és a tanulási eredmények folyamatos pedagógiai 

felügyeletét; 

N. mivel a nemek közötti egyenlőség a társadalom valamennyi tagjának a felelőssége, és a nőktől 

és férfiaktól egyaránt megköveteli a tevékeny szerepvállalást; mivel a hatóságoknak el kellene 

kötelezniük magukat a férfiakra és a fiatalabb nemzedékekre irányuló oktatási kampányok 

                                                 
35 Az Eurofound „A szülői és apasági szabadság igénybevételének előmozdítása az apák körében az Európai Unióban” 

című jelentése (2015). 



 

PE589.343v02-00 10/36 RR\1118220HU.docx 

HU 

kialakítása mellett, amelyek célja a férfiak és a fiúk partnerekként történő bevonása, 

megelőzve és fokozatosan felszámolva a nemi alapú erőszak valamennyi formáját, és 

előmozdítva a nők önrendelkezését;  

O. mivel annak ellenére, hogy nők átlagosan magasabb szintű végzettséggel rendelkeznek, mint a 

férfiak, az EU-ban a nemek közötti bérszakadék 2014-ben is átlagosan 16,1% maradt, bár 

hatalmas különbségek tapasztalhatóak a tagállamok között; 

P.  mivel a horizontális és vertikális nemi szegregáció még mindig elterjedt jelenségek a 

foglalkoztatás területén, amelynek oka többek között az, hogy a „femininnek” ítélt 

munkaköröknek kevesebb értéket tulajdonítanak a „maszkulinokkal” szemben, továbbá az 

állandósult üvegplafonok, amelyek megakadályozzák, hogy a nők eljussanak a legmagasabb 

és legjobban fizetett pozíciókba, illetve a nők felülreprezentáltsága a részmunkaidőben 

dolgozók között, ami kevésbé jól fizet a teljes munkaidőben végzett munkánál; mivel, bár a 

nők a felsőoktatásban a férfiakéval azonos vagy azt meghaladó számban vesznek részt, a nemi 

sztereotípiák oktatásra és képzésre gyakorolt hatása és a diákoknak az iskolában hozott 

döntései befolyásolhatják választásaikat egész életük során, következésképpen komoly 

kihatásai vannak a munkaerőpiacra; mivel a társadalomban széles körben elterjedt, az anyaság 

és a teljes munkaidős szakmai foglalkoztatás összeegyeztethetetlenségével kapcsolatos 

sztereotípiák hátrányos helyzetbe hozzák a nőket, és eltántoríthatják a fiatal nőket attól, hogy 

továbbtanuljanak a felsőoktatásban vagy karriercélok megvalósítását szolgáló beruházást 

tegyenek; 

Q. mivel az Eurofound munkakörülmény-felmérésének a fizetett és fizetetlen munkaidőre 

vonatkozó összetett mutatója alapján általánosságban elmondható, hogy a fizetett és fizetetlen 

munkával töltött idő beszámítása esetén a nők munkaideje hosszabb36; 

R. mivel többek között a termékekkel, a szolgáltatásokkal vagy a mezőgazdasággal kapcsolatos 

ágazatokban egyenlőtlen a nők és a férfiak hozzáférése az olyan gazdasági és pénzügyi 

forrásokhoz, mint az eszközök, a tőke, a termelési erőforrások és a hitel; 

S. mivel a nyugdíjszakadék nyomasztó 40,2 %-os szinttel továbbra is fennáll az EU-ban 2014-

ben; mivel ez a nőket az életük során ért hátrányok eredménye, többek között azon pénzügyi 

erőforrásokhoz –például a juttatások vagy a nyugdíjrendszerek – való hozzáférés hiánya 

miatt, amelyek csak a teljes munkaidős foglalkoztatással járnak, és amelyekre sok nő nem 

jogosult, mivel családi feladataik miatt jellemzően a részmunkaidős foglalkoztatást vagy 

karrierjük ideiglenes megszakítását választják; 

T. mivel néhány uniós tagállamban továbbra sem egyénre szabottan működnek az adózási és 

szociális biztonsági rendszerek; mivel ez a helyzet a nőket függővé teszi a házastársuktól, 

mivel előfordulhat, hogy csak a férfival fennálló kapcsolata alapján jut származtatott 

jogokhoz; 

U. mivel az elmúlt évtizedben a nők átfogó részvételi aránya a nemzeti vagy szövetségi 

parlamentekben 2015-ben mindössze hozzávetőleg 6%-kal emelkedett és érte el a 29%-ot; 

V. mivel 2015-ben a legnagyobb nyilvános részvénytársaságok elnökeinek mindössze 6,5%-a és 

vezérigazgatóinak mindössze 4,3%-a volt nő; 

                                                 
36  Az Eurofound által az európai munkakörülményekről készített 6. felmérés első eredményei (2015). 
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W. mivel a nők és a férfiak között a döntéshozatalban megvalósítandó egyenlőségre vonatkozó 

uniós kötelezettségvállalás ellenére az uniós ügynökségek igazgatóságaiban jelentős 

hiányosságok tapasztalhatók a nemek közötti egyensúly tekintetében, és azok tartósan a nemi 

alapú szegregáció jeleit mutatják, mivel az igazgatósági tagok átlagban 71%-a férfi, csak 

minden harmadik igazgatóság élén áll női elnök az uniós ügynökségek 42 ügyvezető 

igazgatójából mindössze 6 nő;  

X. mivel a gyilkosságok női áldozatainak több mint felét párkapcsolati partner, rokon vagy 

családtag gyilkolta meg37; mivel az EU női lakosságának 33%-a szenvedett már el fizikai 

vagy szexuális erőszakot, és 55%-a élt át szexuális zaklatást, 32%-uk a munkahelyen; mivel a 

nők fokozottan kiszolgáltatottak a szexuális és fizikai erőszaknak, az online erőszaknak, az 

internetes megfélemlítésnek, és a zaklatásnak;  

Y. mivel a nők elleni erőszak a emberi jogok megsértésének legelterjedtebb fajtája a világon, 

amely kortól, iskolázottságtól, jövedelemtől, társadalmi helyzettől és származási vagy lakhely 

szerinti országtól függetlenül a társadalom valamennyi rétegét érinti, és a nők és férfiak 

közötti egyenlőség egyik fő akadályát képezi; mivel a tagállamokban nem csökken az az 

asszonygyilkosságok száma; 

Z. mivel a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos hozzáállásról végzett lakossági felmérések 

arra az aggasztó tendenciára mutattak rá, hogy az ilyen esetekben a lakosság körében 

leginkább az áldozatot hibáztatják, amit a patriarchális hagyományok egyik lehetséges 

következménye; mivel gyakran elmarad az ilyen magatartás szigorú elítélése a közigazgatási 

szervek és egyéb intézmények részéről; 

AA. mivel a digitális kommunikáció hozzájárult a nőkkel szembeni gyűlöletbeszéd és 

fenyegetések erősödéséhez, hiszen Európában a kamaszkortól kezdve a nők 18%-a szenvedett 

el zaklatást valamilyen formában az interneten, és mivel az online erőszak európai 

áldozatainak száma eléri a kilencmillió főt; mivel az igazságszolgáltatási rendszer nem tesz 

válaszlépéseket a nőkkel szembeni online erőszak tekintetében; mivel a zaklatókat és a 

gyűlölködőket ritkán jelentik fel, indítanak ellenük nyomozást és büntetőeljárást, valamint 

ritkán ítélik el; 

AB. mivel a leszbikus nők 23%-át és a transzneműek 35%-át érte fizikai, illetve szexuális támadás, 

vagy erőszakos fenyegetés otthonukban vagy máshol (az utcán, tömegközlekedésben, 

munkahelyen, stb.) legalább egyszer az elmúlt öt év során;  

AC.  mivel az LMBT személyekkel kapcsolatos uniós felmérés eredményei szerint a leszbikus, 

biszexuális és transznemű személyek a hátrányos megkülönböztetés óriási kockázatának 

vannak kitéve szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk miatt; mivel a nemi alapú 

megkülönböztetés kapcsolódik más, fajon és etnikumon, valláson, fogyatékosságon, egészségi 

állapoton, nemi identitáson, szexuális irányultságon és/vagy társadalmi-gazdasági 

körülményeken alapuló megkülönböztetéshez; 

AD. mivel romlanak a nők azon meghatározott csoportjainak az életkörülményei, amelyek gyakran 

egyszerre több nehézséggel és kockázattal, valamint nagymértékű megkülönböztetéssel 

néznek szembe, így különösen a fogyatékossággal élő, eltartottakat ellátó, időskorú, 

kisebbséghez tartozó és bevándorló, menekült és menedékjogot kérő, alacsonyan képzett vagy 

                                                 
37 http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/database 
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képzetlen, nemi indíttatású erőszak áldozatául esett, a leszbikus, meleg, transz, bi és 

interszexuális csoportba tartozó nőknek stb.;  

AE. mivel 2015-ben az EU a területén lévő menekültek és menedékkérők számának példa nélküli 

növekedésével szembesült; mivel az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala szerint a 

szóban forgó menekültek és menedékkérők több mint fele nő vagy gyermek, és mivel a 

menekült nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak és bántalmazás – többek között szexuális 

erőszak – eseteiről számoltak be útjuk során, ideértve a túlzsúfolt uniós befogadóállomásokat 

is; 

AF. mivel az emberkereskedelem nyilvántartott áldozatainak 80%-át nők és leányok teszik ki38; 

mivel az áldozatok azonosítása továbbra is nehézségekbe ütközik, és mivel az áldozatok 

támogatását és védelmét meg kell erősíteni, valamint az emberkereskedelem leküzdésére 

irányuló valamennyi erőfeszítésnek tartalmaznia kell nemi szempontokat érvényesítő 

intézkedéseket; 

AG. mivel az emberkereskedelem egyik fő célja a szexuális kizsákmányolás, és mivel az ebben 

érintett nők fogságból, illetve napi szintű fizikai és pszichikai erőszak formáját öltő 

bántalmazásból álló életre kényszerülnek; 

AH. mivel a szexuális és reproduktív egészség és jog alapjog, valamint a nemek közötti 

egyenlőség és az önrendelkezés alapvető eleme, és mivel azokat be kell illeszteni az európai 

egészségügyi stratégiába; 

AI. mivel a nők egészségét nem lehet kockára tenni lelkiismereti okokból való megtagadás vagy 

személyes meggyőződés miatt; 

AJ. mivel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós jogszabályok tagállamokbeli 

alkalmazása a vonatkozó irányelvek átültetésével és végrehajtásával kapcsolatos egyedi 

problémákba ütközik, úgy mint a jogszabályok alapvető hiányosságai és a jogszabályok 

következetlen alkalmazása a nemzeti bíróságok által, de ugyancsak lényeges az egyenlőséggel 

kapcsolatos elvek és jogszabályok ismeretének általános hiánya39; 

AK. mivel kiváltképp a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós irányelveket nem 

megfelelően hajtják végre számos olyan EU-tagállamban, amelyek nem védik a transznemű 

személyeket a hátrányos megkülönböztetéssel szemben a foglalkoztatáshoz, a termékekhez és 

a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén; 

AL. mivel a nemek közötti egyenlőségre irányuló intézményi mechanizmusok gyakran a 

perifériára szorulnak a nemzeti kormányzati struktúrákban, feldarabolják őket különböző 

szakpolitikai területek között, hátráltatja őket az összetett és kiterjesztett mandátumok, 

valamint a megfelelő személyzet, szakképzés, adatok és elegendő erőforrások hiánya, illetve 

nem részesülnek a szükséges támogatásban a politikai vezetéstől40; 

                                                 
38 Az Eurostat „Emberkereskedelem” című jelentésének 2015. évi kiadása. 
39 A nemek közötti egyenlőséggel és a megkülönböztetésmentességgel foglalkozó jogi szakértők európai hálózata: „A 

comparative analysis of gender equality law in Europe 2015” (A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2015. évi 

európai jogszabályok összehasonlító elemzése). 
40 EIGE, „Effectiveness of institutional mechanisms for the advancement of gender equality. Review of the 

implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States” (A nemek közötti egyenlőség 

előmozdítására irányuló intézményi mechanizmusok hatékonysága. A Pekingi Cselekvési Platform uniós tagállamokban 
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AM. mivel az átfogó, megbízható és nemek szerint lebontott adatok hiányának makacs problémája 

átláthatatlanságot okoz, és torzítja a nemek közötti egyenlőség helyzetéről kialakult képet, 

különösen a nőkkel szembeni erőszak és a nemi alapú erőszak tekintetében; mivel az ilyen 

adatok gyűjtése nemcsak tiszta képet adna a helyzetről, hanem az azonnali fellépést igénylő, 

aggodalomra okot adó kérdésekre is ráirányítaná a figyelmet;  

AN. mivel a szociális partnerek kulcsfontosságúak a nemi egyenlőséggel kapcsolatos célok 

megvalósításában, mert a politikai döntéshozatal és a kollektív tárgyalások különböző 

szintjein való részvételük révén alapvető szerepet töltenek be a munkaerőpiac és a szociális 

körülmények alakításában, mindazonáltal egyértelmű, hogy az egyes országokban és iparági 

kapcsolatrendszerekben betöltött sajátos szerepük nagymértékben függ a nemzeti 

hagyományoktól és a szervezeti erősségtől41; 

AO. mivel, ahogy arra a 2016-os Eurobarometer is rámutat, az európaiak 55%-a szeretné, ha az EU 

többet tenne a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód területén; mivel a Bizottság azon 

kötelezettsége, hogy a Szerződésnek megfelelően megvalósítsa a nemek közötti egyenlőséget, 

független a közvélemény-kutatásoktól; 

1. rendkívül aggasztja, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó 2015. évi mutatója szerint az EU félúton megállt a nemek közötti 

egyenlőség megvalósításában; mélységes sajnálatát fejezi ki, hogy a nemek közötti 

egyenlőség státusza és profilja, és a nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelem a 

jelentőségvesztés jeleit mutatja, ami a nemek közötti egyenlőséget politikai célként perifériára 

szorítja, és aláássa annak lehetőségét, hogy önmagában jelentős szakpolitikai terület 

maradjon, különösen a nők, LMBTI-személyek jogaival, valamint a szexuális és reproduktív 

egészséggel kapcsolatos jogokkal szemben Európa-szerte tapasztalható támadás 

összefüggésében, szükségesnek ítéli a tedencia mögötti okok feltárását és a nemek közti 

egyenlőség terén alkalmazott jelenlegi stratégiák, eszközök és megközelítések 

felülvizsgálatát; 

2. kiemeli, hogy az EUSZ előírja az EU-nak, hogy küzdjön a társadalmi kirekesztés és a 

diszkrimináció ellen, és az az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) uniós 

célkitűzésként határozza meg a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek kiküszöbölését, és az 

egyenlőség elősegítését; hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség elve nem 

zárja ki az alulreprezentált nem érdekeit szolgáló intézkedések fenntartását és elfogadását, az 

Alapjogi Charta 23. cikkével összhangban; 

3.  felhívja a Bizottságot, hogy a nemek közötti egyenlőséget érvényesítse valamennyi terület 

költségvetésében és a politikai döntéshozatalban és a közösségi programok és fellépések 

végrehajtása során, és végezze el a nemekre kifejtett hatások értékelését, amikor új 

szakpolitikát alakít ki, hogy segítse egységes és tényeken alapuló uniós politikai válasz 

biztosítását a nemek közötti egyenlőség jelentette kihívásokra; felhívja a tagállamokat, hogy 

tegyenek ennek megfelelő lépéseket nemzeti szinten; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy alaposabban értékelje a nők jogaira és a nemek közötti 

egyenlőségre negatív hatással lévő megszorító intézkedéseket, és tegyen lépéseket ezek 

hatásainak megszüntetésére; határozottan helyteleníti, hogy a megszorítási politikák 

                                                 
való végrehajtásának felülvizsgálata) (2014). 
41  Az Eurofound „Social partners and gender equality in Europe” (Szociális partnerek és a nemek közötti egyenlőség 

Európában) című jelentése (2014).  
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hozzájárulnak a nők és a férfiak egyenlőségét előmozdító előrelépés drámai mértékű 

lelassulásához és a nők marginalizálódásához a társadalomban és a munkahelyeken; 

5. sajnálja, hogy az Európa 2020 stratégiából hiányzik a nemek közötti egyenlőség általános 

érvényesítése, és felhív arra, hogy általánosan és határozottabban jelenjen meg benne a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítése, amely foglalkozik a nőket sújtó szegénység strukturális 

okaival, kiváltképp az európai szemeszterrel összefüggésben az országspecifikus ajánlások 

megfogalmazása keretében, valamint arra, hogy az éves növekedési jelentésbe illesszenek 

bele a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló egyedi szakpolitikai 

iránymutatást; 

6. tudomásul veszi a megkülönböztetés nemi és egyéb okai közötti átfedéseket és a nőkkel 

szembeni többszörös megkülönböztetés aránytalan hatásait; kitart amellett, hogy sürgősen fel 

kell venni a küzdelmet a női szegénység, különösen az idős nőket, az egyedülálló anyákat, a 

nemi alapú erőszaknak áldozatul esett nőket, a fogyatékossággal élő nőket, a migráns nőket, a 

menedékkérő és a menekült nőket, valamint a kisebbségekhez tartozó nőket érintő szegénység 

ellen; ösztönzi a tagállamokat, hogy a nemek és a megkülönböztetés különböző okai közötti 

metszéspontok fokozott figyelemmel kísérése érdekében működjenek együtt a regionális és 

helyi önkormányzatokkal, a bűnüldöző szervekkel, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó 

nemzeti szervekkel és a civil társadalmi szervezetekkel, valamint hogy hajtsanak végre 

eredményesebb társadalmi befogadási stratégiákat a szociálpolitikai erőforrások, nem 

utolsósorban az Európai Szociális Alap és a strukturális alapok hatékony felhasználása révén; 

7. támogatja a Tanács arra irányuló felhívását, hogy a Bizottság indítson új kezdeményezést, 

amely a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a transznemű és interszexuális személyekre 

is kiterjedő stratégiát határoz meg a 2016 és 2020 közötti időszakra, valamint hogy fokozza a 

nemek közötti egyenlőséget érintő stratégiai szerepvállalását, amelynek szorosan 

kapcsolódnia kell az Európa 2020 stratégiához, és figyelembe kell vennie az ENSZ 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjét; 

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg azokat a szakpolitikákat és 

növeljék azokat a beruházásokat, amelyek támogatják a nők minőségi munkahelyeken történő 

foglalkoztatását valamennyi ágazatban, valamint hogy tegyenek lépéseket a bizonytalan 

foglalkoztatási formák elleni küzdelem érdekében; 

9. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a vállalkozni szándékozó nőket felkaroló 

kezdeményezéseket, intézkedéseket, segítségnyújtást és tanácsadást; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki nemi dimenziót tartalmazó makrogazdasági 

szakpolitikát, és hozzon innovatív intézkedéseket mindkét nem esetében az egyenlő 

munkalehetőségek, valamint a gondozási feladatok javítása érdekében; 

11.  megállapítja, hogy a nők és férfiak egyenlő arányú munkaerőpiaci részvétele és a jobb és 

tisztességesebb női munkabérek nem csak a nők gazdasági függetlenségét növelnék, hanem 

jelentősen megerősítenék az EU gazdasági potenciálját is, továbbá megszilárdítanák az Unió 

méltányos és befogadó jellegét; rámutat, hogy az OECD előrejelzései szerint a teljesen 

egyenlő részvételi arány 2030-ra az egy főre jutó GDP 12,4%-os növekedését eredményezné; 

12.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon a munkavállalók jogainak 

megsértését, és lépjenek fel ellene, különösen a női munkavállalók jogainak megsértése ellen, 
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mivel egyre gyakoribb, hogy a nők rosszul fizetett munkákat végeznek és diszkrimináció 

áldozatává válnak, valamint hogy fogadjanak el politikákat és intézkedéseket annak 

érdekében, hogy azonosítsák a munkahelyi zaklatás jelenségét, védelmet nyújtsanak ellene, 

információt nyújtsanak róla és kezeljék azt, ideértve a várandós munkavállalók zaklatását, 

illetve a szülési szabadságról való visszatérést követően, vagy a munkahelyre jelentkezéskor 

elszenvedett bármiféle hátrányt; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szolgáljanak 

nemek, valamint anyaság vagy apaság szerint lebontott adatokkal a bér- és 

nyugdíjkülönbségekre vonatkozóan; 

13. hangsúlyozza, hogy az oktatás fontos eszköz annak lehetővé tételére, hogy a nők teljes körűen 

részt vehessenek a társadalom és a gazdaság fejlesztésében; hangsúlyozza, hogy az egész 

életen át tartó tanulásra vonatkozó intézkedések kulcsfontosságúak abban, hogy olyan 

készségekkel ruházzák fel a nőket, amelyek lehetővé tehetik számukra a munkába való 

visszatérést, valamint jobb munkahelyek, jövedelmek és munkakörülmények elérését; felhívja 

a Bizottságot, hogy mozdítson elő olyan kezdeményezéseket, amelyek támogatják a nők 

szakmai képzési programjainak megvalósítását, ösztönzik a nők tudományos, technológiai és 

informatikai területeken folytatott felsőfokú tanulmányait, a nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos, oktatási szakembereknek szánt képzési programokat dolgoznak ki, valamint 

segítenek megelőzni a sztereotípiák tantervek és oktatási eszközök által történő továbbadását; 

felhívja az egyetemeket és a kutatóintézeteket, hogy az Európai Bizottsággal 

együttműködésben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által kidolgozott 

iránymutatásoknak (GEAR-eszköz – Gender Equality in Academia and Research [nemek 

közötti egyenlőség a tudományos és kutatói körökben]) megfelelően fogadjanak el a nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó politikát; 

14. felhívja valamennyi tagállamot, hogy kezelje a nemek közötti egyenlőség kérdését, valamint a 

szexizmus és a nemi sztereotípiák problémáját oktatási rendszere valamennyi szintjén, 

valamint hogy biztosítsa, hogy oktatási rendszere az alapvető jogokra és szabadságokra, 

illetve a nők és férfiak egyenlő jogaira és esélyegyenlőségére vonatkozó oktatást is magában 

foglalja, továbbá hogy minőségi alapelvei között szerepeljen a nők és férfiak közötti valódi 

egyenlőség előtt álló akadályok felszámolása és a nemek közötti teljes egyenlőség 

előmozdítása; 

15.  felhívja a Bizottságot, hogy – a tagállamokkal szorosan együttműködve – állítson össze a 

munka és a magánélet közötti egyensúlyra irányuló jogalkotási és nem jogalkotási 

intézkedéseket tartalmazó, nagyratörő, átfogó csomagot a 2017. évi bizottsági munkaprogram 

részeként, figyelembe véve a szociális jogok bejelentett európai pillérét, valamint belefoglalva 

a szülési és a szülői szabadságra vonatkozó hatályos irányelvek42 felülvizsgálatát, továbbá az 

apasági és a gondozói szabadságra vonatkozó irányelvekre irányuló javaslatokat, amelyek 

ösztönzik a szabadság igénybevételének férfiak és nők közötti egyenlőségét valamennyi 

munkavállalói kategóriában; 

16.  elismeréssel jegyzi meg, hogy 2014–2015-ben számos tagállam módosította a szülői 

szabadságra vonatkozó szakpolitikáját és/vagy jogszabályait és bevezette a szabadság 

átruházhatóságának tilalmát, az apasági szabadság kötelező jellegét, a hosszabb apasági 

                                                 
42 a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv; a 

BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált 

keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 8-i 

2010/18/EU tanácsi irányelv; 
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szabadságot és/vagy jutalmat, amennyiben a szabadságot a szülők közösen veszik igénybe 

vagy egyenlő mértékben megosztva veszik igénybe, ami erősíti az apák szülői jogait és 

biztosítja a nők és férfiak közötti nagyobb fokú egyenlőséget, valamint a gondozási és a 

háztartási feladatok megfelelőbb megosztását, továbbá javítja a nők arra vonatkozó 

lehetőségeit, hogy teljes mértékben részt vegyenek a munkaerőpiacon; felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy tegyenek a férfiakat ösztönző intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

férfiak egyenlő mértékben osztozzanak a háztartási és a – gyermekekkel és más eltartott 

családtagokkal kapcsolatos – gondozási feladatokon; 

17. felkéri az Eurofoundot, hogy a munkakörülményekről készített európai felmérései keretében 

fejlessze tovább a munkahelyek minőségét és a munkával eltöltött időt nyomon követő 

tevékenységeit, mégpedig azon koncepciója alapján, hogy a munkahely minősége magában 

foglalja a jövedelmet, a kilátásokat, a munkaidő minőségét, a készségek kihasználását és a 

mérlegelési jogkört, a társadalmi környezetet, a fizikai környezetet és a munkaintenzitást; 

felkéri továbbá a Eurofoundot, hogy dolgozzon ki kutatást az olyan szakpolitikákkal, szociális 

partneri megállapodásokkal és vállalati gyakorlatokkal kapcsolatosan, amelyek támogatják a 

munka és a magánélet közötti jobb egyensúly kialakítását, valamint hogy dolgozzon ki 

kutatást annak tanulmányozására, hogy a kétkeresős háztartások hogyan kezelik közösen a 

munkaidő-beosztásukat, és hogyan lehet őket a leghatékonyabban támogatni; 

18. felhívja azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hogy a társadalmi igazságossági 

politikában tegyenek lépéseket a jogok egyénre szabása felé, különösen az adórendszerben, 

hogy megszüntessék azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek a kevesebbet kereső házastársat 

arra sarkallják, hogy kilépjen a munkaerőpiacról, vagy részmunkaidőt vállaljon; 

19. gratulál azoknak a tagállamoknak, amelyek elérték mindkét barcelonai célkitűzést; ösztönzi 

Portugáliát, Hollandiát, Luxemburgot, Finnországot, Olaszországot, Máltát és Észtországot, 

hogy valósítsa meg a másik célkitűzést is, valamint felhívja Lengyelországot, Horvátországot 

és Romániát – ahol mindkét célkitűzés teljesítésétől távol állnak –, hogy fokozzák 

erőfeszítéseiket a formális gyermekgondozás biztosítása terén, hogy így megkönnyítsék a 

munkavállalók számára a magánélet és a munka összeegyeztetését; rámutat, hogy az aktuális 

kutatások határozottan arra utalnak, hogy a gyermekek és időskorúak gondozásába való 

beruházás elősegíti a nők részvételét a teljes munkaidőben foglalkoztatottak között, és 

lehetővé teszi számukra a fokozottabb helyi és társadalmi befogadást; 

20. ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek egy európai 

gyermekgarancia létrehozására, amely biztosítja, hogy a szegénység kockázatának kitett 

minden európai gyermek hozzáférhessen az ingyenes egészségügyi ellátáshoz, az ingyenes 

oktatáshoz, az ingyenes gyermekgondozáshoz, a tisztességes lakhatáshoz és a megfelelő 

táplálkozáshoz; hangsúlyozza, hogy e politikának különösen a kiszolgáltatott és 

marginalizálódott közösségekben élő nők és lányok helyzetével kell foglalkoznia; megjegyzi, 

hogy az ifjúsági garanciának a nemekkel kapcsolatos szempontokat is magában kell foglalnia; 

21. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy továbbra is fennáll a nemek közötti bérszakadék és a nemek 

közötti nyugdíjszakadék, és sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket, 

hogy tegyenek mihamarabbi lépéseket ezen különbségek megszüntetésére; 

22. megállapítja, hogy a nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem első lépése a bérszintek 

átláthatóvá tétele, és lelkesedéssel jegyzi meg, hogy számos vállalkozás megkezdte azt a 

gyakorlatot, hogy megvizsgálja és nyilvánosságra hozza a férfi és női alkalmazottak fizetései 
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közötti különbséget; kéri a munkaadókat és a szakszervezeteket, hogy dolgozzanak ki és 

vezessenek be a munkahelyek értékelésére szolgáló specifikus és használható eszközöket, 

amelyek segítenek abban, hogy egyenlő munkáért és egyenlő értékű munkáért egyenlő bért 

határozzanak meg; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy rendszeresen mérjék fel a 

fizetéseket és béreket, tegyék közzé az adatokat, valamint hogy kérjék fel a vállalatokat olyan 

belső mechanizmusok bevezetésére, amelyek feltárják a fizetésbeli különbségeket; 

23. üdvözli, hogy a Bizottság az „egyenlő munkáért vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” 

elvet az egyik legfontosabb intézkedési területként kezeli; véleménye szerint sürgősen ki kell 

dolgozni az „egyenlő munkáért és egyenlő értékű munkáért egyenlő bért” elv uniós szintű 

fogalommeghatározását; ezzel összefüggésben felszólít az egyenlő bánásmódról szóló 2006. 

évi irányelv átdolgozására; 

24. elítéli, hogy a tagállamok több mint felében nőtt a nemek közötti nyugdíjszakadék; ösztönzi 

Ciprust, Németországot és Hollandiát, hogy csökkentsék a férfi és női nyugdíjak közötti 

különbséget, ami jelenleg közel 50%-os; felhívja Máltát, Spanyolországot, Belgiumot, 

Írországot, Görögországot, Olaszországot és Ausztriát, hogy szüntessék meg 

nyugdíjlefedettség terén a nemek között meglévő szakadékot, hiszen ezen országok női 

lakosságának 11–36%-a nem részesül nyugdíjban; 

25. gratulál Svédország kormányának a nemi paritás megvalósításához a képviselet tekintetében, 

valamint Szlovéniának és Franciaországnak a majdnem teljesülő paritáshoz, és ösztönzi 

Magyarországot, Szlovákiát és Görögországot – amely országok nők nélkül alakítottak 

kormányt43 – annak biztosítására, hogy a politikai és gazdasági döntéshozatal valamennyi 

szintjén megfelelő legyen a nők képviselete; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a nemek 

közötti egyenlőséget a magas beosztású kormánytisztviselők, valamint az állami intézmények 

és szervek vezetői körében, továbbá a választási listákon, annak érdekében, hogy biztosított 

legyen a kiegyensúlyozott képviselet a helyi önkormányzatoknál, a regionális és a nemzeti 

parlamentekben, valamint az Európai Parlamentben; hangsúlyozza, hogy számos tanulmány 

alátámasztotta, hogy a megfelelő jogszabályi intézkedések gyors változást eredményezhetnek 

a politikában a nemek közötti egyensúly terén; egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy 

a kvótákat eredményességük érdekében a jelölti listák sorrendjéről és a nem teljesítés esetén 

alkalmazandó megfelelő szankciókról szóló jogszabályoknak kell kísérniük; 

26. hangsúlyozza, hogy a nők egyértelműen alulreprezentáltak a választott és a kinevezett 

politikai pozíciókban az Európai Unió szintjén és a tagállamokban egyaránt, ami 

demokratikus deficitet jelent, és mind uniós, mind pedig nemzeti szinten aláássa a 

döntéshozatal legitimitását; 

27. felszólítja az uniós intézményeket, hogy hatáskörükben tegyenek meg mindent annak 

érdekében, hogy a biztosi testületben és valamennyi uniós intézmény, ügynökség, intézet és 

szerv magas szintű pozícióiban biztosítsák a nemek közötti egyenlőséget; 

28. aggodalommal jegyzi meg, hogy 2015-ben 2010-hez képest az országok többsége az uniós 

átlag alatt maradt a nagy nyilvános részvénytársaságok igazgatótanácsában részt vevő nők 

aránya tekintetében; nagyra értékeli azonban az átfogó javulási tendenciát, különösen 

Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban és Dániában; 

                                                 
43 2014-es és 2015-ös fejlemények. 
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29. ismételten felhívja a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el a tőzsdén jegyzett társaságok nem 

ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúlyról szóló irányelvet (a nők 

vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv), mivel az jelentős lépés az egyenlő képviselet felé az 

állami és magánszektorban; megjegyzi, hogy az előrelépés azon tagállamokban a 

legegyértelműbb (a 2010-es 11,9%-ról 2015-re 22,7%-ra nőtt a képviseleti arány), ahol az 

igazgatótanácsokra vonatkozó kvótákról szóló kötelező erejű jogszabályokat fogadtak el44; 

30. sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy csupán egy tagállam érte el a nemek közötti 

egyenlőséget a felsőoktatási intézmények legmagasabb pozícióit illetően, ugyanakkor üdvözli 

a tényt, miszerint általánosságban javulás figyelhető meg a nők részvételi arányát tekintve az 

említett pozíciókban; 

31. sürgeti a tagállamokat, hogy előzzék meg és tegyenek válaszintézkedéseket a nők elleni és a 

nemi alapú erőszak valamennyi fajtája ellen és léptessenek életbe további megelőzési 

stratégiákat, hogy széles körben rendelkezésre álljanak a speciális támogatási és védelmi 

szolgáltatások, hogy azok valamennyi áldozat számára elérhetőek legyenek, valamint hogy 

fordítsanak különös figyelmet az áldozatok jogainak nemspecifikus – többek között az áldozat 

nemi identitásával és nemi önkifejezésével kapcsolatos – vetületeire az áldozatok jogairól 

szóló irányelv végrehajtásáról készülő 2017-es jelentésükben; felhívja a Tanácsot, hogy 

aktiválja az áthidaló klauzulát, azaz fogadjon el egyhangú határozatot arról, hogy a nemi 

alapú erőszak is az EUMSZ 83. cikkének (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények közé 

tartozik; kéri a Bizottságot, hogy az uniós áldozatvédelmi jogalkotás kiegészítő 

intézkedéseként vezessen be európai nyilvántartást az európai védelmi határozatokról; 

32. határozottan megismétli, hogy a nemi alapú erőszak és hátrányos megkülönböztetés formái – 

többek között, de nem kizárólag az erőszakos közösülés és a szexuális erőszak, a szexuális 

zaklatás, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság, valamint a családon belüli 

erőszak – súlyosan sértik az emberi méltóságot; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy vezessenek be zéró toleranciát az erőszak minden formájával – többek között a családon 

belüli erőszakkal – szemben, amelyről az áldozatok vonakodnak feljelentést tenni, mivel az 

erőszak elkövetője az áldozat partnere vagy más családtagja; sürgeti továbbá a tagállamokat, 

hogy tegyék láthatóvá a családon belüli erőszak áldozataivá vált, fogyatékossággal élő nők 

helyzetét, akik gyakran nem tudnak elmenekülni a visszaélésszerű kapcsolatból; 

33. üdvözli a tagállamok előrelépését az Isztambuli Egyezmény aláírása terén, amely az első 

jogilag kötelező erejű nemzetközi szintű eszköz a nők elleni erőszak megelőzésére és 

felszámolására; és sürgeti azt a 14 tagállamot, amely még nem ratifikálta az egyezményt, 

hogy azt haladéktalanul tegye meg; üdvözli a Bizottság 2016. márciusi, arra irányuló 

javaslatát, hogy az EU csatlakozzon az Isztambuli Egyezményhez; felhívja a Tanácsot és a 

Bizottságot, hogy gyorsítsák fel az Isztambuli Egyezmény Unió általi aláírására és 

megkötésére irányuló tárgyalásokat, és fenntartások nélkül, széles körűen támogatja az Unió 

csatlakozását; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a 2012/29/EU irányelv rendelkezéseivel 

összhangban illessze be a nemi alapú erőszak fogalommeghatározását, és mihamarabb 

terjesszen elő a nemi alapú erőszak megelőzésére és leküzdésére vonatkozó átfogó európai 

stratégiát, amely kötelező erejű jogalkotási aktust is tartalmaz; 

                                                 
44 Az Európai Bizottság 2015. októberi, „Nemek közötti egyensúly a vállalatok igazgatótanácsában – Európa áttöri az 

üvegplafont” című tájékoztatója; Európai Bizottság, DG JUST, „Nők a gazdasági döntéshozatalban az EU-ban: 

Eredményjelentés: Az Európa 2020 kezdeményezése”, 2012; Aagoth Storvik és Mari Teigen, „Nők a 

vezetőtestületekben: norvég tapasztalatok”, 2010. június. 
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34. dicséri az Eurostat, illetve a nemzeti igazságügyi hatóságok és a rendőrség adatcserére 

vonatkozó együttműködését, amelynek célja, hogy fényt derítsen a nemi alapú erőszak 

sajnálatos eseteire az EU-ban, valamint kéri őket, hogy tegyék ezt állandó gyakorlattá azáltal, 

hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével együttműködve évente nyomon 

követik a nők ellen elkövetett bűncselekmények előfordulását; 

35. hangsúlyozza, hogy szoros kapcsolat van a sztereotípiák, valamint a nők elleni zaklatások, és 

az interneten és a közösségi médiában előforduló szexizmus egyre növekvő előfordulása 

között, amelyek által a nők és a lányok ellen elkövetett erőszak új formái jönnek létre, 

ideértve többek között az internetes megfélemlítést és zaklatást, a megalázó képek online 

felhasználását, valamint a magánjellegű fényképek és videofelvételek közösségi médiában 

történő terjesztését az érintett személyek beleegyezése nélkül; kiemeli, hogy ezekkel szemben 

már fiatal korban fel kell venni a küzdelmet; kiemeli, hogy ez a helyzet valószínűleg azért 

alakulhat ki, mert hiányos a nemi szempontból semleges környezet kialakításáért és a 

szexizmus megbélyegzéséért felelős hatóságok és egyéb intézmények által nyújtott védelem; 

36.  sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges jogi és bírósági 

intézkedést a nőkkel szemben elkövetett online erőszak elleni küzdelem érdekében; felhívja 

különösen az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a nemi alapú erőszak megelőzésére és 

leküzdésére irányuló átfogó európai stratégia révén egyesítsék erőiket, és alakítsanak ki olyan 

bűnüldözési keretet, amely bűncselekménynek minősíti az online erőszak új formáit, valamint 

hogy nyújtsanak pszichológiai támogatást azon nők és lányok számára, akik online erőszak 

áldozataivá váltak; felszólít az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiájának és az Europol 

Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központjának nemi szempontú hatásvizsgálatára, a 

szóban forgó kérdések beillesztése és a nemi szempontok munkájukban való érvényesítése 

érdekében; 

37. ismételten felkéri a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 

keretében hozza létre a nemi alapú erőszak európai megfigyelőközpontját, amely a nők és 

lányok elleni erőszak megelőzését tűzné ki célul egy európai koordinátor irányításával; 

38. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessenek be intézkedéseket a nők és az LMBTI-

személyek munkahelyi zaklatással szembeni védelme érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja felül a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, 

büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló hatályos uniós kerethatározatot45, annak 

érdekében, hogy az a szexizmust, az előítéletes bűncselekményeket, valamint a szexuális 

irányultságon, a nemi identitáson és a nemi jellemzőkön alapuló gyűlöletre való uszítást is 

magában foglalja; 

39. elítéli, hogy az interszexuális gyermekeken a legtöbb uniós tagállamban továbbra is genitális 

normalizáló műtéti beavatkozást hajtanak végre, annak ellenére, hogy az orvosilag nem 

indokolt; sürgeti a tagállamokat, hogy az érintett személy szabad és tájékoztatáson alapuló 

beleegyező nyilatkozata nélkül tartózkodjanak az ilyen orvosi kezelésektől; 

40. megjegyzi, hogy Máltán és Görögországban az interszexuális személyek a nemi jellemzőkön 

alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni védelemben részesülnek; felhívja a tagállamokat, 

hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós irányelvek végrehajtása során vegyék fel 

a nemi identitást és a nemi jellemzőket a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

                                                 
45 HL L 328., 2008.12.6., 55. o. 
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jogszabályaikba; 

41. kiemeli, hogy a nemi alapon elkövetett erőszak és hátrányos megkülönböztetés formái – 

ideértve többek között az erőszakos közösülést és a szexuális erőszakot, a női nemi szervek 

megcsonkítását, a kényszerházasságot, a családon belüli erőszakot, az úgynevezett 

becsületbeli bűncselekményeket és az állam által gyakorolt nemi alapú megkülönböztetést – 

üldöztetésnek minősülnek, és az EU-ban a menedékkérelem érvényes indokának kell tekinteni 

ezeket; felszólít biztonságos és jogszerű uniós belépési csatornák kialakítására; emlékeztet 

arra, hogy a nők és a lányok különösen kiszolgáltatottak az embercsempészek általi 

kizsákmányolásnak; 

42. ismételten felhívja a tagállamokat, hogy haladéktalanul vessenek véget a gyermekek, a 

várandós és szoptató nők, valamint az erőszakos közösülés, a nemi erőszak és az 

emberkereskedelem áldozataivá vált nők fogva tartásának, valamint nyújtsanak számukra 

megfelelő pszichológiai és egészségügyi támogatást az ilyen vészhelyzetek kezelésére kellő 

felkészültséggel rendelkező, nemi szempontból megfelelő szakemberek, például női 

pszichológusok, szociális munkások, ápolók és orvosok segítségével; emlékeztet arra, hogy a 

nemi alapú, illetve a (vélt) szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló erőszak 

menekült áldozatai számára a migrációs folyamat valamennyi szakaszában kellő időben 

támogatást kell nyújtani, beleértve az azonnali áthelyezést, amennyiben a biztonságuk nem 

szavatolható, a magas színvonalú mentálhigiénés támogatást, valamint erőszakmegelőzési 

intézkedésként a nemi identitás azonnali elismerését a menekültügyi eljárások során; 

43. újfent kiemeli, hogy az emberkereskedelem megelőzésének és a mostanra a szervezett 

bűnözés egyik legjövedelmezőbb tevékenységévé vált emberkereskedelem elleni küzdelem 

nemi dimenzióját folyamatosan nyomon kell követni az emberkereskedelem elleni uniós 

jogszabályok végrehajtása során, és ismételten felhívja a Bizottságot, hogy erre is térjen ki 

abban az értékelésében, amelynek tárgyát a tagállamok irányelvnek való megfelelése és az 

irányelv végrehajtása képezi, miközben gondoskodik arról, hogy az irányelvben foglalt 

jelentéstételi kötelezettségek és menetrend teljesüljön; 

44. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson mind pénzügyi, mind logisztikai támogatást azoknak a 

tagállamoknak, amelyek részt vesznek az emberkereskedelem elleni küzdelemben, különösen 

Olaszországnak és Görögországnak, amelyek a jelenlegi migrációs válság következtében e 

vészhelyzet kezelésében kiemelt szerepet játszanak; 

45. sürgeti, hogy mind nemzeti, mind uniós szinten fokozzák az erőfeszítéseket a sztereotípiák és 

a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében, a lányokat és nőket, 

illetve fiúkat és férfiakat nem sztereotip módon bemutató és valamennyi társadalmi réteget 

célzó figyelemfelkeltő kampányok révén; sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek pozitív 

kezdeményezéseket például olyan stratégiák formájában, amelyek arra ösztönzik, hogy olyan 

karriert és foglalkozást válasszanak, amelyben alulreprezentáltak a férfiakat pedig, hogy részt 

vállaljanak a családi és a háztartási feladatokban, valamint  tudatosítsák a férfiakban, hogy az 

erőszak – beleértve az üzleti célú szexuális kizsákmányolást célzó emberkereskedelmet, a 

kényszerházasságot és a kényszermunkát – hogyan károsítja a nőket, férfiakat és gyermekeket 

és aláássa a nemek közötti egyenlőséget, továbbá hozzanak intézkedéseket a nők és a 

gyermekek kereskedelme iránti kereslet tájékoztató kampányok segítségével való 

csökkentésére; 

46. ismételten hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a nők maguk rendelkezhessenek 
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szexuális és reproduktív egészségük és jogaik felett; felszólítja valamennyi tagállamot, hogy 

garantálja a nők hozzáférését az önkéntes családtervezéshez, valamint a szexuális és 

reproduktív egészségügyi szolgáltatások teljes köréhez, beleértve a fogamzásgátlást és az 

abortuszt; felszólítja ezért a tagállamokat és a Bizottságot, hogy kezdeményezzenek olyan 

figyelemfelkeltő fellépéseket, amelyek teljes mértékben tudatosítják a férfiak és nők számára 

a szexuális és reprodukcióval kapcsolatos kérdéseket érintő jogaikat és feladataikat; 

47.  felhívja a figyelmet a lelkiismereti okokból való megtagadás lehetőségének túlzott 

alkalmazásával kapcsolatos egyre erősödő tendenciára, amely akadályozza a szexuális és 

reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést; felszólítja az uniós országokat 

annak biztosítására, hogy a lelkiismereti okból való rendelkezés ne akadályozza meg a 

betegek jogszerű orvosi ellátásban való részesítését; 

48. úgy véli, hogy az életmentő szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások – többek 

között a biztonságos abortusz – megtagadása az alapvető emberi jogok súlyos megsértésének 

tekintendő; 

49. hangsúlyozza a kamaszokat, fiatalokat és felnőtteket célzó aktív megelőzési, oktatási és 

információs politikák fontosságát annak érdekében, hogy társadalmunk jó szexuális és 

reproduktív egészségnek örvendjen, elkerülve a szexuális úton terjedő betegségeket és a nem 

kívánt terhességeket; 

50. ösztönzi a tagállamok illetékes hatóságait, hogy segítsék elő a nemek közötti egyenlőséget 

átfogó szexuális és párkapcsolati oktatási programjaik – többek között a lányoknak és fiúknak 

a beleegyezésen, tiszteleten és kölcsönösségen alapuló párkapcsolatokra történő oktatása –, 

továbbá a sport és a szabadidős tevékenységek révén, ahol a sztereotípiák és a nemek szerinti 

elvárások hatással lehetnek az önképre, az egészségre, a készségek elsajátítására, az 

intellektuális fejlődésre, a társadalmi beilleszkedésre és a lányok és fiúk identitásának 

kialakítására egyaránt; 

51. kiemeli annak jelentőségét, hogy a férfiakat ösztönözzék a nemek közötti egyenlőségre 

irányuló valamennyi fellépésben való teljes részvételre, valamint hogy meghatározzák azokat 

a kontextusokat, amelyekben nagyszámú férfit lehet elérni, különösen a férfiak által dominált 

intézményekben, iparágakban és szövetségekben, érzékennyé tegyék a férfiakat a nemek 

közötti egyenlőség elősegítésével kapcsolatos szerepeikkel és feladataikkal szemben, 

támogassák a nők és férfiak közötti megosztott hatáskörök és felelősségi körök elvét a 

munkahelyen, a közösségekben, a magánszférában és a szélesebb nemzeti és nemzetközi 

közösségekben; 

52. sürgeti a tagállamokat, hogy kísérjék figyelemmel azokat az eseteket, ahol a média és a 

reklámipar népszerűsíti a nők szexuális jellegét és áruként kezeli őket, és a fiatalsággal, 

szépséggel és szexuális vonzerővel kapcsolatos női sztereotípiákat a társadalmi siker 

modelljeként ábrázolja; sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen jogi lépéseket abban az esetben, ha 

a tagállamok megsértik az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet és a 

közszolgálati és kereskedelmi médiában ösztönzők révén népszerűsítse a bevált 

gyakorlatokat; sürgeti a médiát és a reklámipart, hogy tartsa tiszteletben a nők méltóságát és 

biztosítsa a nők sztereotípia- és megkülönböztetésmentes ábrázolását a jelenlegi női 

sokszínűségnek megfelelően; sürgeti továbbá a médiát és a reklámipart, hogy fordítson 

figyelmet az egészséges életmódra, a különféle családmodellekre és életstílusokra; 
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53. emlékeztet az EU által a 2013. és a 2015. évi EU–CELAC (Latin-amerikai és Karibi Államok 

Közössége) cselekvési tervekben a nők elleni erőszak megszüntetése tekintetében elfogadott 

kötelezettségvállalásokra, és aggodalmát fejezi ki a nemek közötti egyenlőség előmozdítására 

vonatkozó 7. fejezete végrehajtásának elmulasztása miatt; felszólítja a tagállamokat és az 

Európai Külügyi Szolgálatot, hogy működjenek együtt és különítsenek el gazdasági és 

intézményi forrásokat a cselekvési tervekben a nemek közötti egyenlőség előmozdítására 

vonatkozóan, különösen az erőszak valamennyi formájának megszüntetése tekintetében 

elfogadott ajánlások teljesítésének biztosítására a Belém do Pará-i Egyezménynek, az 

Isztambuli Egyezménynek és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 

minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezménynek megfelelően; 

54. kiemeli, hogy a kutatások alapján az éghajlatváltozás nagyobb mértékben hat a nőkre mint a 

férfiakra, miközben elszegényedés esetén általában a nőkre hárul a nagyobb teher; úgy véli, 

hogy a nőknek aktívan részt kell venniük az éghajlat-politikában és az azzal kapcsolatos 

fellépésekben; 

55. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot egy átfogó fenntartható fejlesztési 

stratégiára, amely felöleli valamennyi vonatkozó bel- és külpolitikai területet, és dolgozzon ki 

hatékony nyomonkövetési, felülvizsgálati és elszámoltathatósági mechanizmusokat a 2030-ig 

tartó menetrend végrehajtására, beleértve a nemek közötti egyenlőségre, a nők jogaira és 

társadalmi szerepvállalására irányuló célokat és mutatókat; 

56. felhívja a Bizottságot, hogy hatékonyabban kövesse nyomon a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó hatályos uniós jogszabályok tagállamokban való végrehajtását, ugyanakkor hívja 

fel a figyelmet kötelezettségszegési eljárások megindításának szükségességére a vonatkozó 

jogszabályok végrehajtásának elmulasztása esetén; 

57. megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi kerethez csatolt, a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítéséről szóló intézményközi nyilatkozat ellenére, eddig nem történt intézkedés a 

nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés tekintetében; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy szorosan figyelemmel kell kísérni, hogy az együttes nyilatkozatban foglalt 

elveket hogyan hajtották végre az éves költségvetési eljárások tekintetében, és kéri, hogy az 

illetékes bizottság kapjon formális szerepet a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatában; 

58. felhívja a tagállamok kormányait, hogy biztosítsák az olyan testületek létrejöttét, 

fennmaradását és megfelelő erőforrásait, amelyek feladata a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó szakpolitikák kidolgozása, összehangolása és végrehajtása, mivel ez a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítása terén vállalt kormányzati kötelezettségvállalás egyik fő 

mutatója; 

59. felszólítja az uniós intézményeket, hogy építsenek be a nemek közötti egyenlőségre 

vonatkozó konkrét mutatókat – többek között a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 

Intézetének a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatóját – a demokráciával, a 

jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó jövőbeli uniós mechanizmus 

nyomonkövetési rendszerébe; 

60. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogóbb egyenlőségi stratégiát, beleértve egy 

horizontális, megkülönböztetés elleni irányelvet, amelynek célja a nemi alapon történő 

megkülönböztetés minden formájának felszámolása; ennek érdekében sürgeti a Tanácsot, 

hogy a lehető leghamarabb alakítson ki közös álláspontot a személyek közötti, vallásra vagy 
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meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra, nemre vagy szexuális irányultságra való tekintet 

nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2008)0426), amelyet Parlament általi, 2009. áprilisi elfogadása óta blokkol; sürgeti a 

Tanácsot, hogy az álláspontba foglalja bele a nemi hovatartozást mint diszkriminációs 

tényezőt; 

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

tagállamok kormányainak. 
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INDOKOLÁS 

Európa vitathatatlanul a világ vezetői közé tartozik a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség terén, 

a valóság azonban az, hogy csak félúton járunk a nemek közötti egyenlőség megvalósításában, és a 

haladás jelenlegi üteme valójában nagyon lassú.  

 

A legutóbbi statisztikák azt mutatják, hogy az EU félúton megállt a nemek közötti egyenlőség 

megvalósítása felé vezető úton. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó 2015. évi mutatója szerint az EU átfogó eredménye a nemek közötti 

egyenlőség terén az elérhető 100 pontból 52,9 pont, ez 1,6 pontos emelkedés a 2005. évi értékhez 

képest, ami azt mutatja, hogy e területen szinte semmilyen előrelépés sem történt. Az Eurostat 

adatai alapján a nemek közötti bérszakadék továbbra is 16,5%, sőt bizonyos tagállamokban ez a 

szakadék növekedett az elmúlt 5 év során. A nemek közötti nyugdíjszakadék a riasztó mértékű 

40%-os értéken áll. Ennél is aggasztóbb az a tény, hogy a tagállamok felében a nyugdíjszakadék 

növekedett és a nők 11–36%-a nem részesül nyugdíjban. Azon fiatal nők aránya, akik nem 

rendelkeznek munkahellyel, nem vesznek részt oktatásban és nem keresnek munkát több mint 

kétszerese a fiatal férfiak arányának (11%, illetve 5%). A Nemek Közötti Egyenlőség Európai 

Intézete szerint Európában a nők és férfiak közötti nagyobb szakadék arra utal, hogy a nők száma 

alacsony a hatalmi és döntéshozatali gazdasági pozíciókban, ami rámutat a nemi szempontok 

alacsony szintű jelenlétére az EU gazdaságpolitikáiban. 

 

Habár a nők és férfiak közötti egyenlőség az EU egyik célkitűzése és valamennyi szakpolitikai 

válaszlépés elengedhetetlen részét kell képeznie, a nemek közötti egyenlőség regresszív tendenciája 

szorosan összefügg a gazdasági válsággal és azokkal a szakpolitikákkal, amelyek nem ismerték el, 

értették meg, elemezték és ellensúlyozták a gazdasági válság nemekre kifejtett hatását.  

 

Számos tanulmány egyértelműen rámutat, hogy a megszorító politikák nagy hatással voltak a nőkre 

és a nemek közötti egyenlőségre. A nőket leginkább a közszféra kiadásainak – különösen az 

oktatás, egészségügy és szociális munka területén történt – csökkentése érintette, mivel ők 

képviselik az ágazat munkaerejének 70%-át. A szakértők figyelmeztettek arra, hogy a megszorító 

intézkedések hatására fokozódni fog a szegénység női problémává válása, miközben az állami 

gondozási és egészségügyi szolgáltatások terén végrehajtott kiadáscsökkentés (a gyermekgondozási 

szolgáltatások körének csökkentése és díjainak növelése, az időseket és a fogyatékkal élő 

személyeket érintő szolgáltatások körének szűkítése, a kórházak privatizálása és bezárása) a 

gondozási szolgáltatások újraprivatizálásához és a hagyományos nemi szerepekhez való 

visszatéréshez vezet, ahol a gondozás feladata a társadalomról visszaszáll a háztartásokra, azon 

belül is főleg a nőkre. Végezetül, a költségvetési megszorítások a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítását célzó fellépések, kezdeményezések vagy szervezetek vonatkozásában is éreztették 

hatásukat, ami többek között a nemi alapú erőszak elleni küzdelemre irányuló, alapvető fontosságú 

programok alulfinanszírozottságához vezetett. 

 

Ahogy arra a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 2014. évi jelentése rámutatott, a 

nemek közötti egyenlőség státusza és profilja a jelentőségvesztés jeleit mutatja, ami a nemek közötti 

egyenlőséget mint politikai célt perifériára szorítja, és aláássa annak lehetőségét, hogy önmagában 

jelentős szakpolitikai terület maradjon. A tagállamonkénti és területenkénti előrelépés változó – 

egyes tagállamok fejlődtek, míg mások visszafejlődtek.  

 

Néhány uniós tagállamban olyan polgári és politikai mozgalmak is jelentős mértékű teret nyertek, 

amelyek káros hatással vannak a nők és férfiak jogainak egyenlőségére, sőt a nemek közötti 

egyenlőséggel foglalkozó szakpolitikák létjogosultságát is megkérdőjelezik. Ugyanakkor egyfelől 
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az európai lakosság 55%-a azt szeretné, hogy az EU a jelenleginél jobban avatkozzon be a nők és 

férfiak közötti egyenlő bánásmód területén, másfelől azonban az Európai Bizottság valójában 

degradálta az uniós egyenlőségi stratégia státuszát, miközben a nők és férfiak közötti egyenlőségre 

vonatkozó éves bizottsági jelentés státuszának degradálását is fenntartotta. 

Ha az EU egyenlőségi stratégiáját és az éves jelentést visszahelyeznék a közlemények szintjére, 

akkor a dokumentumokat le kellene fordítani az EU valamennyi hivatalos nyelvére, a biztosi 

testületnek jóvá kellene hagynia őket, és automatikusan továbbítani kellene azokat az Európai 

Tanácshoz; a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiája és éves jelentése státuszának 

degradálásával az EU a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség érdekében tett erőfeszítéseinek 

minden politikai legitimitását degradálja. 

 

Mindössze négy évünk van 2020-ig, és amennyiben az EU ugyanilyen tempóban halad, nem fogja 

tudni teljesíteni az Európa 2020 stratégiában vállalt célkitűzéseket. Az Európai Bizottság becslése 

szerint a haladás jelenlegi üteme mellett további 70 évre lenne szükség az egyenlő fizetések 

megvalósításához, 40 évre a háztartási munka egyenlő megosztásáig, 30 évre ahhoz, hogy a nők 

foglalkoztatási aránya elérje a 70%-ot, valamint további 20 évre a nemek közötti egyensúly 

politikában való eléréséhez. Nem szabad elfogadnunk azt, hogy még évtizedeket kelljen várni a 

nemek közötti tényleges egyenlőség megvalósításáig Európában. 

 

E jelentés előadójaként célom az, hogy elemezzem a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség terén 

az EU-ban és tagállamaiban 2014–2015-ben elért eredményeket – vagy azok hiányát –, és olyan 

szakpolitikai ajánlásokat tegyek, amelyek segítik az uniós politikai döntéshozókat és az európai 

polgárokat a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség elősegítésére irányuló munka fokozásában. 

Gyakorlati okokból követtem a Bizottság nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2015. évi 

jelentésének tartalmi felosztását, és tettem néhány megjegyzést a bizottsági jelentésben leírt és a 

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

mutatójában foglalt tagállami teljesítményekről. 

 

A tagállamok teljesítményével kapcsolatos megjegyzésekkel határozottan támogatom az Európai 

Bizottság megközelítését, és meggyőződésem, hogy a tagállami teljesítmények megvitatása 

alapvető fontosságú a tájékozott és építő jellegű demokratikus vitához. Ezért reményeim szerint 

olyan tárgyilagos, könnyen emészthető információkkal tudtam szolgálni, amelyek alapján 

meghatározhatóak a jelentés módosításai, következtetései és ajánlásai, és az Európai Parlamentben 

felelősségteljes politikai vita folytatható. 

 

Azonban alapvető fontosságú rámutatni a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó átfogó, 

megbízható és rendszeresen frissített, nemek szerint lebontott és összehasonlítás céljára 

felhasználható adatok folyamatos hiányára. Ezért elengedhetetlen, hogy a nemek közötti egyenlőség 

vonatkozásában nemzeti szinten szisztematikus adatgyűjtés valósuljon meg. Ezen cél 

megvalósításához az Európai Parlament jelentésének kiegészítését tervezem egy melléklettel, 

amelyet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete állít össze és ezen intézet nemek közötti 

egyenlőségre vonatkozó mutatóján alapul, de annál összetettebb formátumú, és magában foglalja a 

2014-es és 2015-ös év legfrissebb statisztikáit és tendenciáit. 

 

Ennek érdekében előadóként rendszeres munkakapcsolatot alakítottam ki az EP előadói 

munkacsoportja és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének kutatói csoportja között, hogy 

évente jelentést készítsenek a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség uniós helyzetéről. A nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó uniós szakpolitikák végrehajtásának javítása szempontjából előnyös 

lehet az uniós szinten már rendelkezésre álló különféle eszközök és mechanizmusok – többek 
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között a Bizottság nemek közötti egyenlőségre vonatkozó éves jelentése, a Nemek Közötti 

Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kétévente kiadott 

mutatója, az Európai Parlamentnek a nemek közötti egyenlőség helyzetéről szóló kétévente 

megjelenő jelentése, valamint a Pekingi Cselekvési Platform uniós tagállamokban való végrehajtása 

kiválasztott területének felülvizsgálatára vonatkozó éves tanácsi következtetések – fokozott 

összehangolása. Ezek menetrendjének összhangba hozása elősegítheti egységesebb és tényeken 

alapuló uniós politikai válaszlépés megtételét a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kihívások 

tekintetében. 

 

Az Európában jelenleg uralkodó politikai légkörben szükségünk van arra, hogy az EU vezetése 

határozottan állást foglaljon a nemek közötti egyenlőség elsőbbségi kérdéssé tétele mellett, hogy 

így bizonyítsa elkötelezettségét az EU alapját képező értékek iránt, és hogy biztosítsa az emberi 

méltóság, a demokrácia, az egyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a nők és férfiak közötti 

egyenlőség érvényesülését az EU-n belül. 
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The EU is only half way towards gender equality, as shown by the Gender Equality Index 2015 

of the European Institute for Gender Equality (EIGE). The Gender Equality Index covers data from 2005, 
2010 and 2012, for the first time allowing for an assessment of the progress made in the pursuit of gender 
equality in the European Union (EU) and individual Member States over time. During this period the total 
score for the EU rose marginally from 51.3 out of 100 to 52.9 points. The progress varies between Member 
States and domains, showing not only improvements, but also regression. 
 
In order to present a comprehensive and updated picture of gender equality in Europe in this Annex, the 

2015 Gender Equality Index scores are complemented with separate information boxes on the latest 
trends and indicators based on EIGE’s most recent studies and the statistics from the European 
Commission, Eurostat, Eurofound and other sources. The latest Index includes statistics up to 2012. 
EIGE’s next Gender Equality Index will be published in October 2017, covering statistics up to 2015 (latest 
data available at that point in time). 

 

 

The Gender Equality Index is a unique 
measurement tool that synthesises the complexity 

of gender equality into a user-friendly and easy to 
understand measure. Based on the EU policy 
framework, it assists the monitoring of progress in 
gender equality across the EU over time. The Index 

consists of six core domains: work, money, 

knowledge, time, power and health, and 

assigns scores for Member States between 1 for 
total inequality and 100 for full equality.  

It measures not only gender gaps between women 
and men, but also takes into account the country 
context and the different levels of achievement of 
Member States in various areas. A high overall 

score reflects both small (or absent) gender gaps 
and a good situation for all (e.g. high involvement 
of both women and men in employment).  
  

Gender Equality Index 2015:  

Slow progress in the EU since 2005   
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Work  

Domain of work 

 

Scores in the domain of work and its subdomains have increased 

only marginally since 2005. The gender gap in employment, 
measured by the full-time equivalent (FTE) employment rates, 

has narrowed slightly at EU level, largely driven by decreased 
levels of men’s participation in the labour market. 

However, women’s propensity to work on a part-time basis makes 
the Europe 2020 employment target of 75% rather difficult to 
reach. The employment rate counts the number of hours worked, 
rather than the number of people with a job.  

The subdomain of segregation and quality of work shows slight 
progress brought mainly by the improvement of working 
conditions. The ability of workers to take an hour or two off during 
working hours has almost doubled (from 18 % in 2005 to 33 % 
in 2012) and the gender gap has shrunk. However, the gender-
segregated labour market remains a reality for both women and 
men in Europe today. Almost four times more women than men 

(30 % compared to 8 %) worked in education, human health and 
social work activities in the EU on average in 2012.  

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators: 

Employment rate of women is moving closer to the Europe 2020 target. In 2015, it had reached 64 % 

for women and 76 % for men. However, nearly every third woman in the EU (32 %) works part-time 
and there have been no signs of this number decreasing over the last ten years, compared to 30 % in 
2005. From them, 44% chose part time work due to family and care related reasons. The challenges of 
work-life balance remain the main reason for women to stay outside of the labour market altogether. 

In 2015, 29 % of women in EU-28 aged between 20-64 years were inactive, and from them 31% were 
not searching for a job because they were looking after children or had other family or personal 
responsibilities.  

From the age of 50 the inactivity of women starts again disproportionately increasing compared to that 
of men. In 2015, 29% of women and 16% of men aged 50-59 were inactive, whereas in the age group 
60-64 inactivity reached 66 % and 51 % respectively. 
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Money  

Domain of money 

 
 

Progress in this domain is largely driven by the overall 

improvement in access to financial resources for both women and 
men (by 5.8 points), although the gender gap remains significant 

and largely unchanged. 

Although scores are slightly higher than those in other domains, 
women throughout the EU face bigger challenges in accessing 
financial resources. Women earn less than men and have a lower 
income, including pensions. Progress in closing the gender gaps in 
earnings and income has been remarkably slow.  

This domain aims to grasp the power relations between women 
and men in the management of financial and economic resources 
in a household. This is a big challenge since the income indicators 
rely on household-level data and assume that income is shared 
equally among all members. Individual indicators would thus 
provide more accurate information and depict a more realistic 
situation of income sharing between family members. 

Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

With EU average at 16.1% in 2014, gender pay gap does not show significant improvement. It has only 
slightly decreased compared to 16.6 % in 2012, and remains at the same level as in 2010. Moreover, 
life-long inequalities in the labour market and the gender pay gap lead to significantly high gender 

pension gap: in 2014, women’s pensions remained 40,2 % below those of men.  

Europe remains far from the target of lifting at least 20 million people out of poverty and social exclusion 
by 2020. The number of people in poverty has increased by an additional four million over the last five 
years. Women are systematically at a higher risk of poverty across the EU, primarily due to gender 

inequalities in the labour market and their limited economic independence. Many of the families depend 
on the income of the man. For instance, in the EU-28, while the at-risk-of-poverty rate of couples with 

children was 16 % in 2014, without the income of the father 70 % of couples with children would fall 
into poverty (EIGE, forthcoming). 
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Knowledge  

Domain of knowledge 

 

The decline in the score in the domain of knowledge (by 3 points) 

is the result of decreased adult participation (aged 15-74) in 
lifelong learning - both formal and non-formal education and 

training. The educational attainment of women and men is steadily 
increasing and women are now outnumbering men at graduate 
level. However, women are still concentrated in the fields of study 
traditionally seen as ‘feminine’.  

In 2012, women in the EU-28 were overrepresented among 
tertiary students in the fields of education (77 %), health and 

welfare (73 %) and humanities and arts (65 %). Gender 
segregation at all levels in education leads to occupational 
segregation and subsequently impacts future career options of 
both women and men. 

In the context of rapid technological change and transformation of 
the labour market, lifelong learning is an area of crucial importance 
for both women and men. However, the majority of Member States 

are far from achieving the 15 % target for adults aged 25-64 to be 
involved in lifelong learning, as set out in the strategic framework 
for European cooperation in education and training (ET2020). 

Subdomains 

 

 

 

Latest trends and indicators:  

In 2015, 43 % of women and 34 % of men between 30 and 34 years had completed tertiary education. 
Measuring against the Europe 2020 target of 40 %, women have reached it since 2012, whereas men 

continue to be underrepresented among university, college and other graduates. 

Despite higher levels of educational attainment among women, gender segregation continues to persist 

across higher education institutions. Women are heavily underrepresented among graduates of maths, 
science, engineering and technology (STEM). Since 2003, the share of female graduates in these fields 
has been between 12 % and 13 % and does not show signs of progress. 
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Time  

The domain of time has the lowest score of all the Index domains (37.6) 
and shows the greatest challenge, which is in the division of time 

between women and men. The 3.9 decrease from 2005 to 2010 was 
mainly caused by a decrease in time that both women and men were 
able to devote to social activities. 

On average in the EU, 77 % of women, compared to only 24 % of men, 
do cooking and housework every day for at least 1 hour or more. 
Women continue to take a far greater responsibility in taking care of a 

family. Inequality in time-sharing at home also extends to other social 
activities. In the majority of Member States, men are more likely than 
women to participate in sporting, cultural or leisure activities outside 
the home. 

Personal time spent on caring responsibilities has a major impact on 

women’s employment opportunities and economic independence. The 
findings reaffirm the importance of better work-life balance measures 

for women and men, such as an adequate supply of affordable and 
high-quality care services for children and other dependants and 
flexible working arrangements. 

Domain of time 

 
Subdomains 

 
 

 

Latest trends and indicators:  

The 2015 European Working Conditions Survey by Eurofound illustrates the disproportionately higher 

time pressure that women face across the EU-28. The survey findings confirm that care responsibilities 
and unpaid domestic work are unevenly shared by women and men. Women are undertaking a bigger 

share of unpaid work, such as care for children and other dependants, as well as housework. When 
counting together paid job, unpaid working time and commuting, the number of hours women work is 
significantly higher. This is particularly visible among part-time workers, where total weekly number of 
hours that men spend on paid and unpaid work, and commuting is over 30 hours, and for women it 
reaches almost 50 hours. 

 
  



 

PE589.343v02-00 32/36 RR\1118220HU.docx 

HU 

 

Power  

The domain of power shows the second lowest score, despite the most 
pronounced increase in the score by 8.3 points since 2005. 

Results show notable progress in the representation of women on 
corporate boards of publicly listed companies. However, in the finance 
sector, women are nearly absent in decision-making. Only one of the 
28 central bank governors in 2014 was a woman - from Cyprus; and in 
the same year, there were only two women finance ministers in the EU 
- from Romania and Sweden. 

In the last few years, measures applied by Member States and tailored 
EU-level initiatives - such as the proposed directive on improving the 
gender balance among non-executive board directors - contributed to 
a marked improvement in women’s access to leadership positions in 
the corporate sector. However, broader public debate and awareness-

raising are needed to change the corporate culture. Long working hours 
and physical presence at work, combined with traditional masculine 

leadership styles and a lack of transparency in recruitment and 
promotion practices, advantage men and reinforce gender inequalities.  

Domain of power 

 
Subdomains 

 

 

Latest trends and indicators:  

Political power score has been slowly but steadily increasing. The share of women in the European 
Parliament has increased from 30 % to 37 % between 2005 and 2016. In national parliaments the share 

of women has increased from 21 % to 28 %; in regional assemblies from 29 % to 33 %. The share of 
ministers in national governments remains at 26 % in 2016 (19 % in 2005, 22 % in 2012). 

Economic power remains the domain with biggest gender gaps. While the share of women among board 
members has increased from 10 % in 2005 to 23 % in 2016, in 2015, of the biggest companies publicly 
listed in the EU only 4,3 % of CEOs were women. 
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Health  

The domain of health is an important area of gender equality. Health is 
directly linked not only to personal, social and economic well-being, but 
also to human dignity and physical integrity. The score in the domain 

of health has risen slightly by 2.2 points since 2005 as a result of a 
small advance in health status and, to a greater extent, an improved 
access to health structures. This is reflected in an increased number of 
people whose medical or dental needs are being met. 

Due to an unavailability of suitable indicators, the Index does not 
include differences in health-related behaviours of women and men. 

Data from European health interview survey (EHIS) will be available 
during 2016 and will be considered for the Index.  

 

 

Domain of health 

 
Subdomains 

 
 

 
 

Latest trends and indicators:  

Recently published data of the European health interview survey (EHIS), conducted in 2014, shows 

significant gender differences in lifestyles and health behaviour. In 2014, 46 % of adult women (18 years 
and over) and 60 % of adult men in EU-28 were overweight (BMI 25 and more); 17 % of men and 16 % 
of women were obese (MBI 30 and more); and 42 % of adult men and 30 % of adult women did not eat 
any vegetables or fruits daily. Furthermore, 24 % of men and 16 % of women smoked on a daily basis, 
10 % of men and 3 % of women succumbed to a heavy episode of drinking at least once a week (22 % 
of men and 11 % of women every month).  

Ageing of the population is also reflected in health indicators. For instance, the share of men and women 

with long-standing limitations in usual activities due to health problems is increasing. In 2014 it reached 
17 % of men and 20 % of women, compared to 16 % and 19 % respectively in 2012. 
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Gender Equality Index 2015: satellite domains 

 
Used sources: 

EIGE (2015), Gender Equality Index 2015 
EIGE (forthcoming), Poverty, gender and intersecting inequalities: Review of the implementation of an area 

A: Women and Poverty of the Beijing Platform for Action in the EU Member States 
Eurofound (2016), First findings: Sixth European Working Conditions Survey 
Eurostat database  
Eurostat, Health Status Determinants Database 

European Commission, Database on women and men in decision-making  

  

 
Violence 

The domain of violence was identified as the biggest gap of all in 2013 because of a 
lack of comparable and harmonised data at EU level. Building on FRA’s violence 

against women survey and Eurobarometer data, the Gender Equality Index 2015 
proposes a possible composite measure of violence against women. It also analyses 
attitudes towards violence against women and awareness levels, as well as trust in 
police and justice institutions in a given society. The analysis shows that countries 
with a high score in the Gender Equality Index, violence against women is seen as 
less acceptable and women are more likely to report violence. The lower levels of 

reported violence do not necessarily reflect lower levels of violence, but rather mean 
that attitudes, awareness and trust in police and justice institutions prevent the 
disclosure. 
 
The commitment of the EU and its Member States to eradicate violence against 
women needs to be supported by evidence in the form of systematic, comparable 

and harmonised data. EIGE will continue to develop a comprehensive measurement 

framework of violence against women, combining data from surveys and 
administrative sources. 

 
 
 
 
The domain of intersecting inequalities considers how gender intersects with other 

aspects that may influence women’s and men’s life experiences. People have multiple 
identities and the group of women as well as the group of men are not homogeneous, 
but consist of people with very different characteristics which all create and influence 
the life experience of a person. They have different nationalities, race, age, sexual 
and gender identities, they live in different kinds of households, with children or 
without; they belong to different social classes etc.  

 
 
 
 
Intersecting  

inequalities  
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