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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 

92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a munkavállalókat a munka és a 

családi élet összeegyeztethetőségében segítő intézkedések bevezetéséről szóló 

2011/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 elfogadása tekintetében az első 

olvasatban 2010. október 20-án elfogadott álláspontjára, amelyben többek között kéthetes 

apasági szabadság bevezetését kérte; 

A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75 %-os 

célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem 

érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben nem vezetnek be széles körű intézkedéseket a nők 

munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében, elsősorban a háztartási 

tevékenységek, valamint a gyermekek és más eltartott személyek ellátása terén a férfiak és 

a nők közötti munkamegosztás kiegyenlítésére irányuló szakpolitikai intézkedéscsomagok 

formájában; 

B. mivel a munka és a magánélet összeegyeztethetőségének javítását célzó politikáknak 

hozzá kell járulniuk a nemek közötti egyenlőség megvalósításához, és a családpolitikát a 

demográfiai változásoknak, a népesség elöregedése következményeinek, a generációs 

különbség felszámolásának, a munkaerőpiacon a női munkavállalás ösztönzésének, 

valamint a nők és férfiak között az eltartottgondozási feladatok megosztásának 

összefüggésében kell vizsgálni; mivel a cél a fizetések és a nyugdíj terén a nemek között 

kialakult és továbbra is fennálló különbségek mérséklése, és ezáltal a pénzforrásokhoz 

való hozzáférés terén kialakult egyenlőtlenség csökkentése, ami egyúttal a nők időskori 

elszegényedésének jelenlegi kockázatát is csökkenti; 

C. mivel az anyasági, apasági vagy szülői szabadság férfiak és nők általi igénybevétele 

közötti mennyiségi különbség oly mértékű, hogy az nyilvánvalóvá teszi a nemi alapú 

hátrányos megkülönböztetés fennállását a gyermekgondozás és a nők munkaerő-piaci 

részvétele tekintetében; mivel számos tagállamban nem hoztak kielégítő eredményt azok 

az intézkedések, melyek arra kívánták ösztönözni a férfiakat, hogy egyenlő mértékben 

vegyék ki a részüket a családi feladatokból; 

D. mivel a rendelkezésre álló adatok megerősítik, hogy a fizetés nélküli vagy alacsony 

fizetéssel járó, családi okokkal igazolható szabadságolási formák alacsony igénybevételi 

arányt eredményeznek, és hogy az apák a szülői szabadságot igénylő szülőknek csak 

elenyésző kisebbségét teszik ki, amennyiben az családi okokkal igazolható, átruházható 

jogosultságnak minősül; mivel ugyanakkor az át nem ruházható szabadságidőszakokat 

mindkét szülő nagymértékben igénybe veszi, amennyiben azok a jövedelempótlás 

szintjének megfelelő vagy azt megközelítő juttatással járnak; 

                                                 
1 HL C 70. E, 2012.3.8., 163. o. 
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E. mivel az Eurostat 2010-re (a 28 tagú Unióra) vonatkozó adatai szerint a szülői 

szabadságot abban az évben igénybe vevő mintegy 3 500 000 szülő közül 3 423 700 volt 

nő, és csupán 94 800 férfi; 

F. mivel a megfelelő, egyéni jogosultság alapján járó és jövedelmet biztosító szülői 

szabadság elengedhetetlen az azonos nemű, gyermeket nevelő párok számára annak 

érdekében, hogy össze tudják egyeztetni a munkahelyi és magánéletüket; 

G. mivel kulcsfontosságú, hogy a nőknek a munkahely mellett joguk legyen jogokhoz és az 

anyasághoz is anélkül, hogy ezért büntetnék őket, hiszen ez továbbra is a nőket érinti a 

legsúlyosabban, és őket éri legtöbbször hátrányos megkülönböztetés; mivel e 

diszkriminatív gyakorlatok magukban foglalják a munkaadó általi nyomásgyakorlást az 

állásinterjúkon részt vevő nőkkel szemben, amikor kérdések merülnek fel arra 

vonatkozóan, hogy van-e gyermekük, és ha igen, milyen életkorúak, azzal a céllal, hogy 

befolyásolják a nők döntéseit, és a gyermektelen munkavállalókat részesítsék előnyben, 

akikkel „szabadabban rendelkezhetnek”, továbbá a női munkavállalókat érő, arra irányuló 

egyre fokozottabb gazdasági és munkával összefüggő nyomásgyakorlást, hogy ne 

vegyenek igénybe szülési szabadságot; 

H. mivel a szülői szabadság igénybevétele révén a munkahelyi és magánélet 

összeegyeztetéséhez fűződő jogukat gyakorló nők a munkahelyre való visszatérésükkor 

megbélyegzéssel szembesülnek, melynek következményeképp kedvezőtlenebb 

munkafeltételeket és létbizonytalanságot eredményező munkaszerződéseket kínálnak 

nekik; 

1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, 

hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet 

közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a 

férfiak családi feladatokban – többek között a gyermekek és más eltartottak gondozásában 

– való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében, és e kudarc következményeként 

sérülnek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban rögzített uniós elvek és értékek; úgy 

véli, hogy hatékonyabb intézkedésekre van szükség a családi feladatok férfiak és nők 

közötti kiegyensúlyozottabb megosztásának ösztönzése érdekében; 

2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; 

kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek a szülői 

szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló 

pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, 

valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; 

hangsúlyozza, hogy az irányelv bárminemű felülvizsgálatakor holisztikus megközelítést 

kell alkalmazni, amely magában foglalja az anyasági, apasági és szülői szabadságot 

egyaránt; 

3. hangsúlyozza, hogy a magánélet és a munka egyensúlyával kapcsolatos politikai 

eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, ésszerű szintű 

jövedelempótlással járó, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani egyrészt a 

jóléti jogosultságokra vonatkozó elsődleges elv érvényesítése végett, amely szerint e 

jogosultságokat – az összes többi munkával összefüggő jogosultsághoz, pl. az éves 

szabadsághoz, betegszabadsághoz vagy egyéb indokkal kivehető szabadsághoz, valamint 

a munkanélküli segélyhez hasonlóan – egyéni alapon kell megítélni, másrészt 
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hatékonyságuk és – elsősorban férfiak általi – igénybevételi arányuk növelése érdekében, 

ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét 

eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig 

tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő 

nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen 

kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos 

jogosultságot 6 hónapra növeljék; 

4. rámutat, hogy – az anyasági, apasági és szülői szabadságot magukban foglaló – tagállami 

szabadságrendszerek nagyobb fokú következetessége és hozzáférhetősége fokozza az 

igénybevételi arányokat és a családok támogatását célzó politikai intézkedéscsomagok 

általános hatékonyságát; hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a munkavállalók 

gyakorolhassák a szülői szabadsághoz való jogukat, a tagállamoknak és a szociális 

partnereknek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy védelmet 

biztosítsanak a munkavállalókkal szembeni, a szülői szabadsággal összefüggő 

kedvezőtlenebb bánásmód vagy a munkavállalók elbocsátása ellen; kéri a tagállamokat és 

a Bizottságot, hogy javítsák ezen az érzékeny területen az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférést a hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elbocsátás esetén; 

5. sajnálja, hogy a Tanács képtelennek bizonyult arra, hogy megállapodásra jusson az 

anyasági szabadságról szóló irányelv módosításáról szóló javaslattal kapcsolatban 

kialakult patthelyzet feloldásáról, és hogy öt évvel azután, hogy a Parlament jóváhagyta a 

javaslatot, a Bizottság úgy határozott, hogy visszavonja azt; megállapítja, hogy a 

Bizottság előterjesztette az „Új kezdet a dolgozó családoknak a munka és a családi élet 

közötti egyensúly kihívásainak kezelésére” című ütemtervét, amely a Bizottság szándéka 

szerint az anyasági szabadságról szóló irányelvre vonatkozó, fent említett módosító 

javaslat helyébe lépne, és egy sor jogalkotási és nem jogalkotási intézkedést fog 

tartalmazni, melyek a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtésére 

irányulnak; fenntartja, hogy ez olyan terület, amelyen a Bizottságnak jogalkotási 

javaslatokat kell benyújtania; 

6. hangsúlyozza a közszféra úttörő szerepet játszó munkaadóként betöltött szerepének 

jelentőségét, mivel a közszférában több férfi vesz ki szülői szabadságot, és az Unióban 

rendszerint nagyobb védelmet élveznek a munkavállalók a közszférában, mint a 

magánszférában; 

7. hangsúlyozza, hogy mindenki számára megkülönböztetés, valamint a dolgozó apák és 

anyák munkaszerződésének típusára való tekintet nélkül biztosítani kell a szülői 

szabadsághoz való jogot. 
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