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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

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 irányelv (átdolgozott szöveg) alkalmazásáról
(2014/2160(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. és 3. cikkére és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8., 10., 19. és 157. cikkére,

– 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)1, 

– tekintettel a Bizottság 2014. március 7-i ajánlására a nők és férfiak egyenlő díjazása 
elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről (C(2014)1405),

– 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 irányelv alkalmazásáról (átdolgozott 
szöveg) szóló jelentésről szóló 2013. december 6-i bizottsági közleményre 
(COM(2013)0861),

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia – 2010–2015” 
című 2010. szeptember 21-i bizottsági közleményre (COM(2010)0491), 

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőség iránti fokozott elkötelezettség – A nők 
chartája” című 2010. március 5-i bizottsági közleményre (COM(2010)0078), 

– tekintettel az Európai Tanács által 2011. március 7-én elfogadott, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020), 

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) ítélkezési gyakorlatára, az EUMSZ 157. 
cikke alapján,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a részmunkaidőről szóló, 1994. 
évi egyezményének rendelkezéseire, amelyek arra kötelezik az országokat, hogy 
közbeszerzési szerződéseik tartalmazzanak egy munkaügyi záradékot, amely kitér az 
egyenlő bérezésre is,

– tekintettel az egyenlő díjazásról szóló 100. sz. ILO-egyezményre,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése által az 1979. december 18-i 34/180. számú 
határozattal elfogadott, a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 
(diszkrimináció) minden formájának kiküszöbölésérõl szóló egyezmény 11. cikke (1) 

1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
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bekezdésének d) pontjára,

– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló 2013. szeptember 12-i állásfoglalására1,

– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat 
tartalmazó 2012. május 24-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által készített, a 
2006/54/EK irányelv európai végrehajtási értékelésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság véleményére (A8-0000/2015),

A. mivel a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód az uniós jogszabályok egyik 
alapértéke; 

B. mivel az uniós jogszabályok tiltják a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetést;

C. mivel az egyenlő díjazás elvét a kezdetek, 1957 óta rögzítik a Szerződések; mivel az 
egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvét már az EUMSZ 157. 
cikke is elismeri, és az része az átdolgozott 2006/54/EK irányelvnek (az „átdolgozott 
irányelv”)

D. mivel az „átdolgozott irányelv” célja az volt, hogy egységesebbé tegye az ezen a 
területen létező uniós jogszabályokat, és hogy azok megfeleljenek az EUB ítélkezési 
gyakorlatának, illetve hogy nemzeti szinten megvalósuljon a kapcsolódó egyenlőségi 
törvények egyszerűsítése és modernizálása, hozzájárulva ezzel a nők munkaerő-piaci 
helyzetének javításához;

E. mivel az „átdolgozott irányelv” bevezetett néhány újdonságot, mint például az 
esélyegyenlőség elvének megvalósítását és a közvetett megkülönböztetés fogalmának 
meghatározását, és egyértelműen hivatkozott a munka, a magán- és a családi élet 
összeegyeztetésére; mivel a tagállamokban továbbra is korlátozott ezen újdonságok 
hatása;

F. mivel az egyenlő díjazásra vonatkozó előírások gyakorlati tagállami alkalmazása az 
egyik legproblémásabb területnek bizonyult; mivel a legfrisebb adatok szerint még 
mindig fennáll a nemek közötti bérszakadék (16,4%), és a létező uniós jogszabályok és 
a puha jog részét képező ajánlások ellenére rendkívül kevés előrelépés történt ezen a 
téren; 

1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0375.
2 HL C 264. E, 2013.9.13., 75. o.
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G. mivel viszonylagos előrelépés történt a nők foglalkoztatási rátája tekintetében, a létező 
uniós és nemezti szintű keret ellenére azonban továbbra is elég magas a nők és férfiak 
foglalkozási és ágazati, különböző foglalkozástípusokba történő szegregációja, amely 
helyzet a nemek közötti bérszakadékra is hatással van az egész élet alatt; mivel a 
vertikális szegregáció, ahol a nők elsősorban alacsonyabban fizető munkahelyeket 
foglalnak el vagy alacsonyabb szinten vannak a hierarchiában, szintén hozzájárul a 
bérszakadékhoz;

H. mivel az anyaság és az idősek gondozása további munkát jelent, amelyet legtöbbször 
nők végeznek el; mivel ezt a munkát nem fizetik meg, és a társadalom sem értékeli, bár 
hozzájárul a szociális jóléthez, és a GDP-hez hasonló gazdasági mutatókkal is lehet 
mérni; mivel ez szélesíti a nők és férfiak között lévő bérszakadékot a munkaerőpiacon 
kívül töltött évek vagy a részmunkaidős munkavégzés csökkentett óraszámának 
„költségén” keresztül; mivel tagállamonként eltérő ezen elemek hatása az egész életen 
át szerzett keresetre, a szülőknek jogszabályi intézkedések vagy kollektív szerződések 
által nyújtott támogatás szintjétől függően;

I. mivel a nők átlagosan 39%-kal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a férfiak; mivel ez a 
helyzet különböző tényezők miatt alakulhatott ki, mint például a nők fizetett munkában 
való részvételének szintje, az egyes ágazatok foglalkoztatási struktúrája, a munkával 
töltött idő és a nemek közötti bérszakadék; mivel ez növeli a nők nyugdíjba vonulás 
utáni elszegényedésének kockázatát;

J. mivel az „átdolgozott irányelv” egyértelműen kijelenti, hogy a terhességhez vagy a 
szülési szabadsághoz kapcsolódó kedvezőtlenebb bánásmód bármely formája hátrányos 
megkülönböztetésnek minősül; mivel az „átdolgozott irányelv” világos biztosítékot 
tartalmaz a szülési szabadság után ugyanarra az álláshelyre vagy egyenlő beosztásba 
történő visszatérés, valamint a férfiak és nők szülői és/vagy örökbefogadási 
szabadsághoz való jog gyakorlása miatti elbocsátásától való védelme tekintetében;

K. mivel a szociális partnerek és a civil társadalom nagyon fontos szerepet játszik az 
egyenlő bánásmód elősegítésében és az egyenlő díjazáson alapuló munka fogalmának 
előmozdításában; 

L. mivel az egyenlőséggel foglalkozó testületeket megfelelően támogatni kell az egyenlő 
bánásmód független és hatékony módon történő elősegítéséhez, ellenőrzéséhez és 
támogatásához kapcsolódó feladataik ellátásában; 

M. mivel a Parlament többször is felszólította a Bizottságot a meglévő jogszabályok 
felülvizsgálatára a nemek közötti bérszakadék kezelése céljából; mivel a nemek közötti 
bérszakadék megszüntetése eszköz lehetne a nők foglalkoztatási rátájának növelésére és 
a nők nyugdíjba vonulás utáni elszegényedése kockázatának csökkentésére;

Átfogó értékelés

1. megállapítja általánosságban véve, hogy a tagállamok összhangba hozták nemzeti 
jogukat az uniós joggal1; rámutat, hogy az „átdolgozott irányelv” rendelkezéseinek a 

1 Az átdolgozott irányelv alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés (COM(2013)0861) szerint



PE549.388v01-00 6/13 PR\1051178HU.doc

HU

nemzeti jogba történő helyes átültetése önmagában nem bizonyult elegendőnek annak 
teljeskörű alkalmazásához és hatékony betartásához;

2. kiemeli, hogy a tagállamoknak csak az „átdolgozott irányelv” által hozott „jelentős 
mértékű változásokat” kellett átültetniük, amely fogalmat nem határoztak meg 
világosan; kiemeli, hogy a végrehajtás nyomon követésére tett bizottsági erőfeszítések 
korlátozott hatással bírtak egy átfogó megközelítés alkalmazása és a nemzeti szintű 
hatékony végrehajtást lehetővé tevő szükséges iránymutatás biztosítása vonatkozásában;

3. felszólítja ezért a Bizottságot, hogy határozza meg az „átdolgozott irányelv” gyenge 
pontjait, és készítse el az azt kiváltó jogalkotási javaslatot;  

Az egyenlő díjazásra vonatkozó rendelkezések alkalmazása

4. megállapítja, hogy a díjazás terén gyakorolt közvetlen megkülönböztetés látszólag 
csökkent a tagállamokban, és hogy továbbra is a munka értékelése a fő probléma, 
különösen mikor az értékelést kollektív szerződéseken keresztül végzik el;

5. kiemeli, hogy az EBU ítélkezési gyakorlatával összhangban az egyenlő díjazás elvét a 
férfiak és nők javadalmazásának minden eleme tekintetében kell vizsgálni;

6. megismétli, hogy szükség van az eltérő fogalmak uniós szintű világos meghatározására, 
ilyen például a nemek közötti bérszakadék, a díjazás, a közvetlen és közvetett 
megkülönböztetés a díjazásban, az „egyenlőnek” tartott munka és az egyenlő értékű 
munka; rámutat, hogy a meglévő számos típusú munkaszerződés miatt a nemek közötti 
bérszakadék jelenlegi számítási módszere az egyenlő díjazás problémájának 
félreértelmezéséhez vezethet; felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze a lehetséges 
torzításokat, és javasoljon megoldást;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a meglévő munkaértékelési és besorolási 
rendszerek feltérképezésére, amelyek között jelentős eltérés is lehet; felszólítja a 
Bizottságot iránymutatások bevezetésére semleges munkaértékelési és besorolási 
rendszerekhez, beleértve olyan egyedi intézkedéseket is, mint a nők és férfiak arányos 
képviselete az értékelőbizottságokban, semleges munkaköri leírások és korrekciós 
táblázatok kialakítása, valamint a munka értékének megállapítására vonatkozó világos 
kritériumok meghatározása;

8. rámutat, hogy a világos és harmonizált munkakör-besorolási rendszerek és a bérek 
átláthatósága javítani fogja az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést; megjegyzi, hogy 
számos tagállam hozott már külön intézkedéseket a bérek átláthatóságára; kiemeli az 
ezen intézkedések között lévő egyenlőtlenségeket, és tudomásul veszi a bérek 
átláthatóságáról szóló 2014. évi bizottsági ajánlásokat; felszólítja a Bizottságot ezen 
ajánlások valódi hatásának értékelésére; 

Az egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezések alkalmazása

9. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási nyugdíjrendszereket díjazásnak kell tekinteni, és 
hogy az egyenlő bánásmód elve e rendszerekre is vonatkozik; felszólítja a Bizottságot, 
hogy szorosan kövesse nyomon ezen elv végrehajtását, és tegyen arról jelentést, mivel 
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néhány tagállamban az átültetés pontatlan, és bizonyos esetekben még mindig 
problémákat okoz a törvényileg szabályozott és a foglalkoztatási rendszerek közötti 
különbségtétel;

10. megjegyzi, hogy a szülési szabadsághoz és az apasági és/vagy örökbefogadási 
szabadsághoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés ellen védelmet nyújtó 
rendelkezések végrehajtása terén jelentős különbségek vannak a tagállamok között; 
hangsúlyozza, hogy átfogó módon, nemzeti szinten kell foglalkozni a meglévő egyedi 
kihívásokkal, amelyek közé tartoznak az ágazati (állami és magán) és szervezeti 
(vállalatok közötti) különbségek, az atipikus és részmunkaidős szerződéseket érintő 
helyzet, valamint a határozott időre szóló szerződések felbontásának gyakorlata a 
védelmi időszak alatt és az önkéntes felmondások ösztönzése;

11. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatékony nyomon követési 
rendszerekkel tegyenek lépéseket a zaklatás és a nemi alapú – többek között a 
terhességhez és a szülési, illetve más típusú szabadsághoz kapcsolódó – hátrányos 
megkülönböztetés eseteivel kapcsolatos adatok összegyűjtésének javításáért;

12. rámutat, hogy e téren számos okból korlátozott az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés, mint például az eljárások hossza és költségei, az ingyenes jogsegély hiánya 
vagy az áldozatok munkahelyi megbélyegzéstől való félelme; kiemeli, hogy a 
bizonyítási teher szabályának alkalmazása szintén problémákat okoz számos 
tagállamban; felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák az egyenlőséggel foglalkozó 
testületeket, a szakszervezeteket és a civil szervezeteket a hátrányos megkülönböztetés 
áldozatainak segítséget nyújtó aktív szerepük gyakorlásában;

13. felszólítja a Bizottságot a meglévő bevált gyakorlatok értékelésére és ezen értékelés 
eredményeinek megosztására azon hatékony intézkedések tekintetében, amelyeket a 
tagállamok tehetnek a munkaadók és a szakképzésben részt vevő szervezetek 
ösztönzésére, hogy akadályozzák meg a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés 
minden formáját, különösen ami a munkahelyi zaklatást és szexuális zaklatást érinti, a 
foglalkoztatsához való hozzáférés javítása révén, további szakképzést kínálva, és a 
bevált gyakorlatokat előmozdítva;

Az egyenlő bánásmód előmozdítása és párbeszéd 

14. megismétli, hogy az egyenlőséggel foglalkozó testületeknek elég hatáskörrel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy hatékony és független módon kövessék nyomon és 
számoljanak be a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását célzó 
jogszabályokról; 

15. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat a szociális partnerek ösztönzésére, hogy 
mozdítsák elő a nemek közötti egyenlőség munkahelyi gyakorlatainak nyomon 
követését, a kollektív megállapodások és az alkalmazandó bérskálák és munkaköri 
besorolási rendszerek további alapos vizsgálatát a nők közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetésének megakadályozása érdekében; felszólítja a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg a nagy- és középvállalkozásokra vonatkozó azon 
kötelezettséget, hogy biztosítsák az egyenlő bánásmód szisztematikus előmozdítását, és 
hogy rendszeresen nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a munkavállalóiknak, többek 
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között az egyenlő díjazásról;

16. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a férfiak és nők közötti 
egyenlőség megvalósításának intézményi mechanizmusait, és hogy ösztönözzék a 
szociális partnereket a kollektív megállapodások egyenlőségi dimenziójának 
értékelésére;

17. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erőteljesen fokozzák a 
tudatosságnövelő intézkedéseket a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés áldozatainak 
jogait illetően; kiemeli, hogy valamennyi érdekelt fél, így a szociális partnerek és a nem 
kormányzati szervezetek együttműködésére is szükség van a nők és férfiak munkájáról 
alkotott sztereotípiák, illetve ezeknek a munka értékére és az alacsony fizetésre való 
hatásának kezelése céljából;

18. rámutat, hogy az „átdolgozott irányelv” által bevezetett egyik újdonság a munka, a 
magán- és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó hivatkozás; felszólítja a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a szociális partnerekkel történő konzultáció után 
hozzon egyedi intézkedéseket ezen a téren a jogok bővítésére;

Ajánlások

19. felszólítja ismételten a tagállamokat, hogy következetesen léptessék életbe és hajtsák 
végre a 2006/54/EK irányelvet, ösztönözzék a szociális partnereket aktívabb 
szerepvállalásra az egyenlő bánásmód előmozdításában, akár a nemek közötti nem 
indokolt bérkülönbségeket kezelő cselekvési tervek révén, konkrét fellépésekkel és az 
eredmények nyomon követésével vállalati, ágazati, nemzeti és uniós szinten; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy az „átdolgozott irányelv” alkalmazásáról szóló jelentése 
és ezen állásfoglalás nyomán vizsgálja felül a jelentését, amire a Parlament már 
korábban, pontosabban a konkrét és világos ajánlásokat is tartalmazó 2012. május 24-i 
állásfoglalásában is felszólított;

21. kiemeli, hogy a semleges munkaköri besorolás és értékelés, valamint a bérek 
átláthatósága az egyenlő bánásmód előmozdításának elengedhetetlen eszközei; 
felszólítja a Bizottságot ezzel kapcsolatban, hogy ezen eszközöket foglalja bele az 
„átdolgozott irányelvet” felváltó új irányelvre vonatkozó javaslatába; rámutat, hogy 
csak egy harmonizált megközelítés egyeztethető össze a munkavállalók szabad 
mozgáshoz való alapvető európai jogával;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy az új irányelvben vezessen be uniós szintű szankciókat, 
amelyek kizárnák az uniós költségvetésből finanszírozott termékek és szolgáltatások 
közbeszerzési eljárásaiból az egyenlőség elvét megsértő vállalatokat;

23. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az egyenlőtlen bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés áldozatai 
jogosultak legyenek arányos kártérítésre az érvényes jogi előírásoknak megfelelően; 

24. kiemeli, hogy csak az egyenlő bánásmód elvének hatékony megvalósításával lehet 
valódi javulást elérni a nők munkaerő-piaci helyzetében, és hogy ez stratégiai 
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együttműködést igényel az egyes szereplők között európai, nemzeti, ágazati és 
szervezeti szinten; 

25. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze a nyugdíjszakadékhoz vezető tényezőket, és 
vizsgálja meg e szakadék uniós és nemzeti szinten történő csökkentésére irányuló 
konkrét, akár joglakotási és/vagy nem jogalkotási intézkedések szükségességét;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen az anyák és a gyermektelen nők helyzetét 
összehasonlító tanulmányt; rámutat, hogy egy ilyen tanulmány célja az lenne, hogy 
jobban rávilágítson az ilyen helyzetben lévő nők munkaerő-piaci pozíciójára, különösen 
érintve a foglalkoztatási szinteket és a bérszakadékot, a szakmai előmenetelt és a 
nyugdíjakat;

27. rámutat, hogy az európai szemeszter keretében tett országspecifikus ajánlásoknak 
tartalmazniuk kellene a nemek közötti bérszakadék csökkentésére irányuló célokat is;

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

Általános megjegyzések

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén a 
szabadsághoz és igazsághoz kapcsolódó kérdés, a társadalmi szerződés alku tárgyát nem 
képező része. Életkortól, végzettségtől vagy társadalmi státusztól függetlenül minden nő 
potenciális áldozata a munkahelyi közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésnek. 
Néha annyira rejtett a megkülönböztetés, hogy csak a kapcsolódó statisztikai adatok alapos 
elemzése révén derül rá fény.

Nem lehet alábecsülni a foglalkoztatás területén lévő egyenlőtlenségek hatását. Akadályozza a 
nők lehetőségeit, így nem teszi lehetővé, hogy a társadalom teljes mértékben kihasználja a 
tehetségüket, készségeiket és képességeiket. A nők és férfiak egyenlő díjazása ezért 
méltányosság és motiváció kérdése. 

Ugyanakkor családi kérdésként is értelmezhetjük. Európában számos család jóléte a nők 
fizetésén múlik. Az anyák nagy többsége jelen van a munkaerőpiacon, és sokan közülük 
egyedüli kenyérkeresőként viselik a családjukért a fő felelősséget. A nemek közötti 
bérszakadéknak ezért komoly hatása van gyermekeik életkörülményeire, élelmezésére és 
megélhetési lehetőségeire. A nemek közötti bérszakadék megszüntetését célzó hatékony 
politikák megvalósítása számos család helyzetét javíthatja, különösen az egyszülős családokét 
vagy a rosszul fizetett állással rendelkező szülők családjainak helyzetét.

Az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elve a Római Szerződés 1957. évi 
elfogadása óta az elsődleges uniós jog része (legutóbb az EUMSZ 157. cikkébe foglalták 
bele), emellett az EBU ítélkezési gyakorlatának is része. Az elmúlt évtized során azonban 
csaknem változatlan volt a nemek közötti bérszakadék, mint a férfiak és nők között a 
munkaerőpiacon meglévő egyenlőtlenség fontos mutatója, 2008 és 2012 között 17,5%-ról 
16,4%-ra csökkent csupán.

E változatlan adat fényében az előadó kénytelen azt a következtetést levonni, hogy a jelenlegi 
2006/54/EK (átdolgozott) irányelv elérte határait, és azt naprakésszé kell tenni. Ezt a 
következtetést támasztják alá az Európai Parlament korábbi álláspontjai is, különösen a 
Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő 
értékű munkáért járó egyenlő díjazásáról szóló 2011/2285(INI) saját kezdeményezésű 
állásfoglalás (Bauer-jelentés).  

A nemek közötti bérszakadék 

A nemek közötti bérszakadék kiszámításakor a férfi és női munkavállalók átlagos bruttó 
órabére közötti, a fizetett férfi munkavállalók átlagos bruttó órabérének százalékában 
kifejezett különbséget veszik figyelembe. Az így kiszámított százalékarány a férfiak és nők 
között a munkaerőpiacon meglévő egyenlőtlenség fontos mutatója, mivel a számítás 
figyelembe veszi mind a teljes, mind a részmunkaidős állásokat (utóbbi esetében általában 
alacsonyabb az órabér, és többnyire nők dolgoznak így).

A nemek közötti bérszakadék meghatározása háromféle zavaró tényező miatt érzékeny téma, 
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amelyek korlázották annak értelmezését: egyéni jellemzők (pl. oktatás – ha az alacsonyan 
képzett nők kimaradnak a munkaerőpiacról, csökken a nemek közötti bérszakadék, azonban 
ha szükségük van a bevételre, és munkába állnak, növekszik a nemek közötti bérszakadék, 
mivel a magasabban képzett munkavállalók többet keresnek), ágazati jellemzők (pl. a cég 
mérete – a nagy cégeknél dolgozók általában többet keresnek azoknál, akik kisebb 
vállalatoknál dolgoznak) és intézményi jellemzők (minimálbér – a magasabb minimálbér 
csökkenti a nemek közötti bérszakadékot, mivel sok nő dolgozik rosszul fizetett állásokban).

Ezért fontos a nemek közötti átfogó bérszakadék összehasonlítása az egyes ágazatokban mért 
bérszakadékkal. Bár jelentős bérszakadék figyelhető meg a részmunkaidős és a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók között, ez nem feltétlenül közvetlen 
megkülönböztetés eredménye. Inkább annak a következménye, hogy a részmunkaidős állások 
gyakoribbak a rosszul fizetett ágazatokban, mint például az egészségügyben vagy a takarító 
szolgáltatásoknál. A részmunkaidős munkavállalók órabérének belső összehasonlítása azt 
mutatja, hogy a nemek közötti bérszakadék kisebb, mint amikor a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállalókhoz hasonlítjuk azt. 

A nők és férfiak között a nemek közötti bérszakadék révén megnyilvánuló egyenlőtlenség 
kezelése érdekében meg kell találni, hogy képzettségtől és tehetségtől függetlenül mi sok nő 
motivációja arra, hogy alacsonyabb piaci értékű állást válasszanak.

A munka és a család közötti egyensúly hiánya 

Elsősorban a nők gondoskodnak a családról, aránytalanul sok időt töltve nem fizetett 
munkával és a gyermekeik és más családtagok gondozásával. Ahhoz, hogy ezt csinálni tudják, 
gyakran vállasztják a részmunkaidős foglalkoztatást. Emellett többségben vannak azokban az 
ágazatokban és foglalkozásokban, ahol jobban össze lehet egyeztetni a munkát és a családi 
életet. Ennek eredményeképpen a nők gyakran rosszul fizetett állásokban dolgoznak, és nem 
kerülnek vezető pozíciókba. Azonban bár a férfiak többet dolgoznak a munkahelyen, mint a 
nők, a férfiakénál lényegesen hosszabb munkaidő jön ki, ha összeadjuk a nők fizetett és nem 
fizetett munkával töltött óráit. 

Ugyanakkor a családi és a szakmai élet közötti feszültség hozzájárul a gyermekvállalás 
elhalasztásához és az alacsony termékenységi rátához a legtöbb tagállamban. A kisgyermekes 
nők foglalkoztatási rátája folyamatosan alacsonyabb, mint a gyermektelen nőké. mivel 
szakértői elemzések szerint a nemek közötti bérszakadék akkor kezd láthatóvá válni, miután a 
nők első szülési szabadságukról visszatérnek a munkaerőpiacra, tovább fokozódik a 
pályafutás külső tényezők – mint a munkavégzés gyermekvállalás miatti szüneteltetése és 
hozzátartozó családtag ápolása – miatti többszöri megszakításával, és növekszik a korral.1

A szülési és a családhoz kapcsolódó szabadságok időszakai miatt a nők a szakmai tapasztalat 
jelentős mértékű megszakítását élik át, ami szintén hozzájárul a nemek közötti 
bérszakadékhoz. Az ilyen időszakok közvetlen hatásai közé tartozik a jövedelem elvesztése és 
az anyasági ellátással való felváltása, amelyet számos tagállamban alacsonyabb 
társadalombiztosítási juttatások is kísérnek ezen időszak alatt. Többek között ezért is a fiatal 

1 Az Európai Parlament 2012. május 24-i állásfoglalása a Bizottságnak szóló
ajánlásokkal a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó
egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról (2011/2285(INI)



PE549.388v01-00 12/13 PR\1051178HU.doc

HU

munkavállalók között a legalacsonyabb a nemek közötti bérszakadék, ami a fent leírtak miatt 
növekszik az életkorral a pályafutás megszakításai miatt. 

A munkaerőpiac horizontális/ágazati és vertikális/foglalkozási szegregációjának legfőbb oka, 
hogy nem tudnak olyan gyakorlati megoldásokat kínálni a nőknek, amelyek segítségével 
könnyebben össze tudnák egyeztetni a munkahelyi és a családi kötelezettségeket. 

Ennek eredményeképpen a nők gyakran a férfiak uralta ágazatokénál alacsonyabb munkabért 
kínáló ágazatokban dolgoznak, amilyen például az egészségügy, az oktatás vagy a 
közigazgatás. A nőket ugyanakkor a férfiak uralta társadalom előítéletes szereposztása 
eredményeképpen érinti a vertikális vagy foglalkozási szegregáció: túl gyakran dolgoznak 
adminisztratív asszisztensként, bolti eladóként, illetve alacsonyan képzett vagy képesítés 
nélküli munkavállalóként.  

Az előadó hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a nők gyermekgondozóként betöltött 
egyedi szerepe és a munkaerőpiacon a tisztességtelen bánásmód elfogadására való 
hajlandóság közötti kapcsolatot. Ezért határozottan javasolja, hogy a munka és a család 
összeegyeztethetősége optimális feltételeinek kialakítását célzó rendelkezések vegyék 
figyelembe a nők által gondozóként végzett nem fizetett munkát, és megfelelően ismerjék el e 
nem fizetett munka értékét.

E célból szükség lehet a nemek közötti bérszakadék számítási módszerének 
megváltoztatására, hogy az kizárja az egy- vagy többgyermekes nőket. Ily módon a nemek 
közötti bérszakadék csak a hátrányos megkülönböztetésből eredő valódi bérszakadékot 
tükrözné. Ugyanakkor a mostani módszer szerint kiszámított bérszakadék és az új módszer 
szerint kiszámított „tiszta” nemek közötti bérszakadék összehasonlítása alapjául szolgálhat 
annak megbecsülésére, hogy a társadalom mennyivel tartozik a nőknek a gondozóként végzett 
nem fizetett munkájukért.

Hátrányos megkülönböztetés a nyugdíjrendszerekben

A férfiak és nők közötti bérszakadék növekszik a nyugdíjba vonulás után. Az elérhető 
statisztikák szerint az Unióban a nők átlagosan 39%-kal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a 
férfiak. Ez az adat a pályafutás során tapasztalt hátrányokat tükrözi, amely nyilvánvalóvá 
válik a foglalkoztatási nyugdíjak összehasonlításánál A nyugdíjszakadék átlagosan jelentősen 
magasabb, mint a bérszakadék. Ennek oka, hogy a nők nagyobb arányban dolgoznak 
részmunkaidőben, alacsonyabb órabérért, és kevesebb évet töltenek el a foglalkoztatásban. 
Néhány tagállamban a nyugdíjszakadék szintje csaknem kétszerese a bérszakadéknak. Az 
ebből következő egyenlőtlenség tovább növekedhet, ahogy romlik a demográfiai helyzet a 
tagállamokban. Ez fokozódó nyomás alá fogja helyezni a felosztó-kirovó 
nyugdíjrendszereket, és a megkeresett fizetés százaléka alapján számított megtakarításokat 
kezelő magánnyugdíjalapok lesznek a nyugdíjasok legfőbb bevételi forrásai.

Az előadó a nyugdíjszakadékot a bérszakadék kiterjesztéseként értelmezi: mint ilyen, 
megkülönböztető, és meg kell szüntetni.

Az egyenlő munka fogalma

Habár egyértelmű kapcsolat van a nők folyamatos munkaerő-piaci hátrányos 
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megkülönböztetése és a nő mint potenciális vagy valós anya/gyermekvállaló különleges 
státusza között, az egyenlő értékű munka, illetve a munkakörök összehasonlítására használt 
világos értékelési kritériumok hiányzó meghatározása jelenti a másik fő akadályt a nők és 
férfiak egyenlő bánásmódján alapuló tisztességes munkaerőpiac megvalósítása előtt.

Az átdolgozott irányelv (9) bekezdése kimondja, hogy „annak felmérése érdekében, hogy a 
munkavállalók ugyanazt a munkát vagy ugyanolyan értékű munkát végeznek-e, meg kell 
határozni, hogy számos tényezőt, többek között a munka természetét és a képzést, valamint a 
munkakörülményeket tekintetbe véve az adott munkavállalók úgy tekinthetők-e, mint akik 
hasonló helyzetben vannak.” 

Mindezidáig 12 tagállam vezette be e fogalom meghatározását a jogrendszerébe. Ezen esetek 
többségében ezek a munka értékelésére a 2006/54/EK irányelv alkalmazásáról szóló jelentést 
kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum 1. mellékletében bevezetett négy fő 
összetevőn alapulnak: a készségek, a munkamennyiség, a felelősség és a munkakörülmények. 
Az előadó javaslata szerint az egyenlő vagy egyenlő értékű munka fogalmát kötelező módon 
minden tagállamban be kellene vezetni, hozzájárulva a munkavállalók mozgásának alapvető 
európai szabadságához.

A bérek átláthatósága

A bérek átláthatóságára irányuló intézkedések egy másik fontos lépést jelentenek a nők és 
férfiak egyenlőségén alapuló munkaerőpiac kialakítása felé. Az előadónak meggyőződése, 
hogy a közös európai meghatározáson alapuló ezen eszköz kötelező bevezetésének pozitív 
hatása lenne, mivel egyrészt növelné a munkavállalók ismereteit a fizetések és a juttatások 
közötti egyenlőtlenségekről, ugyanakkor pedig eszköz lenne az áldozatok kezében bírósági 
eljárások indítására a hátrányos megkülönböztetés eseteiben.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

Az átdolgozott irányelv végrehajtásának nyomon követéséből kiderül, hogy a hátrányos 
megkülönböztetés áldozatainak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése jelentősen eltér az 
egyes tagállamokban. Az áldozatok előtt a legtöbb tagállamban álló legfőbb akadály 
leküzdése érdekében az előadó kiemeli az ingyenes jogsegély szükségességét. Ezeket az 
egyenlőséggel foglalkozó testületek, szakszervezetek vagy nem kormányzati szervezetek is 
nyújthatnák.

Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés javítása emellett az átdolgozott irányelvben foglalt 
kártérítés és szankciók alkalmazásának is alapfeltétele. Míg a kártérítés segítségével a 
bíróságok megfelelő jogorvoslatot tudnak nyújtani az áldozatoknak, a szankciók nyomás alá 
helyezhetik a munkáltatókat, és a hátrányos megkülönböztetésként értelmezhető viselkedés 
bármely formájának elkerülésére motiválhatják őket. A szubszidiaritás elvét követve az 
előadó által javasolt szankciókat uniós szinten kellene alkalmazni, és azoknak hatással kellene 
lenniük az uniós költségvetésből finanszírozott termékek és szolgáltatások közbeszerzési 
eljárásai során a vállalkozások elfogadhatóságára.


