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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának növeléséről az EU-ban 

(2017/2008(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. és 10. cikkére, 153. cikke 

(1) bekezdésére, 153. cikkének (2) bekezdésére és 157. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. és 33. cikkére, 

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

foglalkoztatás és a munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 

5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg)1, 

– tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő 

bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre2, 

– tekintettel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 

biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről 

szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvre (a szülési szabadságról szóló 

irányelv)3,  

– tekintettel a szülési szabadságról szóló irányelvet módosító európai parlamenti és 

tanácsi irányelvre irányuló 2008. október 3-i bizottsági javaslatra (COM(2008)0367), 

– tekintettel az első olvasatban 2010. október 20-án elfogadott, 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 irányelv elfogadásáról szóló álláspontjára4, 

– 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 

irányelvre5, 

                                                 
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o. 
2 HL L 180, 2010.7.15., 1. o. 
3 HL L 348., 1992.11.28, 1. o. 
4 HL C 70. E, 2012.3.8., 163. o. 
5 HL L 353., 2013.12.28., 7. o. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0637&from=EN
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– 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 2012. március 14-i bizottsági javaslatra, 

– tekintettel az első olvasatban 2010. november 20-án elfogadott, a tőzsdén jegyzett 

társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és 

kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásáról 

szóló álláspontjára, 

– tekintettel „A nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban” című, 2013. március 12-i 

állásfoglalására1, 

– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 

egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, 2013. szeptember 12-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a szülési szabadságról szóló, 2015. május 20-i állásfoglalására3, 

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

gondozókról az EU-ban4, 

– tekintettel 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 alkalmazásáról szóló, 2016. május 12-i állásfoglalására5, 

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

egyenlőség szempontjai6, 

– tekintettel a munka és magánélet közötti egyensúly szempontjából kedvező 

munkaerőpiaci körülmények megteremtéséről szóló 2016. szeptember 13-i 

állásfoglalására7, 

– 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 állásfoglalására8, 

– 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 szóló 2015. október 

                                                 
1 HL C 36., 2016.1.29., 18. o. 
2 HL C 93., 2016.3.9., 110. o. 
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0207. 
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0203. 
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0226. 
6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0235. 
7 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0338. 
8 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0360. 
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8-i állásfoglalására1, 

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014-2015” 

című 2017. március 14-i állásfoglalására2, 

– tekintettel „A nők és férfiak közötti jövedelmi esélyegyenlőség: A nemek közötti 

nyugdíjszakadék megszüntetése” című 2015. június 19-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel a Tanács nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumról (2011–2020) 

szóló, 2011. március 7-i következtetéseire3, 

– tekintettel a Bizottság 2014. március 7-i ajánlására a férfiak és nők egyenlő díjazása 

elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről (2014/124/EU)4, 

– tekintettel az „Új kezdet a dolgozó családoknak a munka és a magánélet közötti 

egyensúly kihívásainak kezelésére” című 2015. decemberi bizottsági ütemtervre, 

valamint a nyilvános és az érdekelt felekkel folytatott konzultációra, 

– tekintettel a „Stratégiai kötelezettségvállalás a nemek közötti egyenlőségért 2016–2019” 

című 2015. december 3-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2015)0278), 

és különösen annak a nők munkaerő-piaci részvételének növeléséről és a nők és férfiak 

egyenlő mértékű gazdasági függetlenségéről szóló 3.1. fejezetére, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unióban a nők és férfiak közötti egyenlőségről 

szóló 2017. évi jelentésére, és különösen annak a nők munkaerőpiaci részvételének 

növeléséről és a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségéről szóló 1. 

fejezetére, valamint a nemek között bér, jövedelem és nyugdíj tekintetében fennálló 

különbségek csökkentéséről szóló 2. fejezetére, 

– tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 

(Eurofound) „A nemek közötti foglalkoztatási szakadék: kihívások és megoldások” 

(2016), „Szociális partnerek és a nemek közötti egyenlőség Európában” (2014), és „A 

munka világának fejleményei Európában: az EurWORK éves felülvizsgálata” (2014 és 

2015), valamint az európai munkakörülményekről szóló hatodik felmérés (2016) című 

jelentéseire, 

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyenlő díjazásról szóló 1951. évi 

egyezményére, a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló 1994. évi egyezményére, az 

otthon végzett munkáról szóló 1996. évi egyezményére, az anyaság védelméről szóló 

2000. évi egyezményére és a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő 

foglalkoztatásáról szóló 2011. évi egyezményére, 

– tekintettel az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottsága (CWS) 61. ülésszakának 

„A nők gazdasági szerepvállalása a munka változó világában” című, 2017. március 24-

én elfogadott következtetéseire, 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0351. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0073. 
3 A Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 3073. ülése (Brüsszel, 2011. 

március 7.). 
4 HL L 69., 2014.3.8., 112. o. 
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– tekintettel a nők gazdasági szerepvállalásának növelésével foglalkozó magas szintű 

ENSZ-munkacsoport „Senkit nem hagyunk az út szélén: cselekvési felhívás a nemek 

közötti egyenlőség elérésére és a nők gazdasági szerepvállalásának növelésére” című 

2016. szeptemberi jelentésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság véleményére (A8-0000/2017), 

A. mivel a nők munkaerőpiaci, valamint a gazdasági döntéshozatalban való egyenlő 

részvétele a nők gazdasági szerepvállalásának egyaránt előfeltételei és következményei; 

B. mivel a nők gazdasági szerepvállalása útjában álló főbb akadályok többek között a 

társadalmi normák, a megkülönböztető jogszabályok vagy a jogi védelem hiánya, a nem 

fizetett házimunka és gondozás férfiak és nők közötti egyenlő megosztásának kudarca, 

valamint a pénzügyi, digitális és ingatlanjavakhoz való hozzáférés hiánya, ezeket pedig 

tovább súlyosbíthatja az interszekcionális megkülönböztetés1; 

C. mivel a nők gazdasági szerepvállalásának növelése egyszerre „helyes és okos” lépés, 

mivel az egyenlőség emberi jog, a nők magasabb munkaerőpiaci részvétele pedig 

pozitív hatással van a GDP növekedésére és a vállalatok gazdasági sikerére; 

D. mivel a munka és a magánélet közötti hatékony egyensúlynak pozitív egészségügyi 

vonzata van, és előmozdítja a gazdasági növekedést, a versenyképességet, az átfogó 

munkaerő-piaci részvételt, a nemek közötti egyenlőséget, csökkenti a szegénység 

kockázatát, fokozza a nemzedékek közötti szolidaritást, emellett pedig foglalkozik az 

elöregedő társadalom jelentette kihívással, valamint kedvező hatással van a születési 

arányok alakulására az EU-ban; 

E. mivel a bérek feltérképezésének központi rendszere, és így az adatgyűjtés is 

potenciálisan nyomást gyakorol mind a magán-, mind az állami szférára, hogy 

értékeljék át a kifizetési struktúráikat, és orvosolják az észlelt nemek közötti 

különbségeket; 

F. mivel a kvótákról bebizonyosodott, hogy javítják a magánvállalatok teljesítményét, és 

fokozzák a szélesebb értelemben vett gazdasági növekedést, emellett pedig jobban 

hasznosítják a munkaerőben rejlő tehetséget; 

G. mivel a tipikusan nők által uralt ágazatokban vagy szerepekben általában alacsonyabbak 

a bérek, mint a férfiak által uralt ágazatokban vagy szerepekben, ami a nemek közötti – 

jelenleg 16% és 40%-os – bér- és nyugdíjszakadék egy elemét alkotja; 

H. mivel az ILO kialakított egy keretet, amelyen belül négy tényező: a képesítés, az 

erőfeszítés, a felelősség és a munkakörülmények alapján értékelik az álláshelyeket, 

amely tényezőket a kérdéses vállalatok vagy szervezetek számára betöltött fontosság 

szerint súlyoznak; 

                                                 
1 A nők gazdasági szerepvállalásának növelésével foglalkozó magas szintű ENSZ-munkacsoport : „Senkit nem 

hagyunk az út szélén: cselekvési felhívás a nemek közötti egyenlőség elérésére és a nők gazdasági 

szerepvállalásának növelésére” (2016. szeptember). 
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I. mivel a szakszervezeteknek lehetőségük van az ágazatukban az egyenlő munkabér 

előmozdítása, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyba való befektetés 

révén erősíteni a nők gazdasági szerepvállalását; 

J. mivel bebizonyosodott, hogy az erős kollektív tárgyalások eredményeképpen 

csökkennek a bérek közötti különbségek1; 

I. Általános megfontolások  

1. úgy véli, hogy a nők gazdasági részvétele és szerepvállalása kulcsfontosságú alapvető 

jogaik erősítésében, valamint a gazdasági függetlenség elérésére, a társadalom 

befolyásolására és az életük feletti ellenőrzésre való felhatalmazásukban; 

2. rámutat, hogy a nők alacsonyabb foglalkoztatási arányának éves költsége az EU GDP-

jének 2,8%-át teszi ki2, míg egy nő foglalkoztatásból való kizárása becslések szerint 1,2 

és 2 millió EUR között van, a képzettsége szintjétől függően; 

II. Fellépések és eszközök a nők gazdasági szerepvállalásának növelésére 

A munka és a magánélet közötti jobb egyensúly 

3. úgy véli, hogy az Európa 2020 célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen, hogy a 

tagállamok megvalósítsák a barcelonai célkitűzéseket, köztük az elérhető, megfizethető 

és magas színvonalú gyermekgondozási létesítmények és szolgáltatások kialakítását; 

4. úgy véli, hogy a férfiak gondozási feladatokba való bevonása előfeltétele a nemi 

szerepekhez kapcsolódó hagyományos sztereotípiák megváltoztatásának; úgy véli 

továbbá, hogy mindkét nem és az egész társadalom hasznára válik a nem fizetett munka 

méltányosabb elosztása és a gondozáshoz kapcsolódó szabadság egyenlőbb kivétele; 

Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás és a bérek feltérképezése 

5. úgy véli, hogy az Unió Szerződése is rögzíti az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 

járó egyenlő díjazás elvét; kiemeli ezzel összefüggésben a Bizottság 2014. március 7-i 

ajánlását a nők és férfiak egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő 

megerősítéséről; 

6. sürgeti a tagállamokat és a vállalatokat, hogy vezessék be a bérek átláthatóságát, hogy a 

vállalatok számára módszereket alakítsanak ki a nemek közötti bérszakadék kérdésének 

megoldására, többek között bérellenőrzések és a kollektív tárgyalások során az egyenlő 

díjazást célzó eszközök bevonása révén; 

7. kiemeli, hogy – a tipikusan férfiak által uralt munkával összehasonlítva – szükség van a 

tipikusan nők által uralt munka, mint például az egészségügyi, a szociális és a tanítási 

ágazat elismerésére és újraértékelésére; 

8. meg van róla győződve, hogy az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 2013-ban – lásd „A nemek közötti foglalkoztatási szakadék: kihívások és megoldások” című jelentés. 
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díjazás eléréséhez a munkahelyek értékelésére szolgáló specifikus eszközök 

meghatározott keretére, a munkahelyek vagy ágazatok „értékének” felmérését segítő 

összehasonlítható mutatókkal; felkéri ezért a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ilyen 

keretet, és nyújtson segítséget a tagállamoknak annak végrehajtásában; 

9. emlékeztet, hogy az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatával összhangban a 

munka értékét objektív kritériumok – így a képesítési, szakmai és képzési 

követelmények, készségek, erőfeszítés és felelősség, az elvállalt munka és a feladatok 

jellege – alapján kell felmérni és összehasonlítani; 

A nemi kvóták 

10. úgy véli, hogy a közszférában szükség lehet kvótákra, ha egy közintézmény nem 

teljesíti a tisztességes képviselet kötelezettségét, és így javíthatja a döntéshozó 

intézmények demokratikus legitimitását;  

11. ismételten felhívja a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el a tőzsdén jegyzett 

társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti egyensúlyról szóló 

irányelvet, mivel az jelentős lépés az egyenlő képviselet felé az állami és 

magánszektorban; 

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek 

12. elismeri, hogy a Bizottság támogatja a kutatást folytató és finanszírozó szervezeteken 

belül a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek elfogadását; 

13. megjegyzi, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek vállalati vagy ágazati 

szinten többféle emberierőforrásbeli eszközt is tartalmazhatnak a felvétel, a díjazás, az 

előmenetel, a képzés és a munka és a magánélet közötti egyensúly tekintetében; ezek 

gyakran tartalmaznak konkrét eszközöket, ilyen többek között a nemi szempontból 

semleges nyelvhasználat, a szexuális zaklatás megelőzése, az alulreprezentált nem 

vezető pozíciókba való kinevezése, a részmunkaidő és az apák részvétele a 

gyermekgondozásban, a tagállamokban pedig számos megközelítés létezik az ilyen 

eszközök kötelező bevezetésével kapcsolatban; 

Kollektív szerződések és a szociális partnerek 

14. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a kollektív tárgyalásokat folytató csapatokban 

a nemek közötti egyenlőség alkalmazása a nők és férfiak kiegyensúlyozott 

képviseletének biztosítása szempontjából, és ezért úgy véli, hogy a szakszervezeteknek 

meg kell erősíteniük a nők szerepét a szociális partneri struktúrákban, különösen a 

döntéshozó szerepekben, és vállalati és ágazati szinten kell tárgyalásokat folytatniuk a 

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervekről; 

15. felhívja a Bizottságot a szociális partnerekkel való szoros együttműködésre, hogy 

megerősítse azokat a bértáblák kialakítása során a láthatatlan nemi alapú elfogultság 

észlelésében, illetve a nemi alapú elfogultságtól mentes munkahelyi 

teljesítményértékelések biztosításában betöltött kulcsfontosságú szerepükben; 

III. Ajánlások a nők gazdasági szerepvállalásának növelésére 
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16. fenntartja, hogy a jelenlegi gazdasági modellek és gyakorlatok nem veszik figyelembe a 

nemi alapú különbségeket, és nem foglalkoznak a nemek közötti bérszakadék 

megszüntetésének kérdésével; úgy véli ennek kapcsán, hogy újra kell gondolni a 

válságok alatt alkalmazott adópolitikákat és kiadási prioritásokat, hogy a nőket 

gazdasági szereplőkként vegyék figyelembe; 

17. kéri a makrogazdasági irány újra gondolását, újraértékelve a kiadási prioritásokat, ahol 

mind a nők, mind a férfiak részesülhetnek a szociális infrastruktúrába való beruházások 

hasznából; 

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

 

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

terén. A nők egyenlő munkaerőpiaci és a gazdasági döntéshozatalban való részvétele azonban 

előfeltétele annak, hogy az egyenlőség és a nők gazdasági szerepvállalásának bajnoka legyen.  

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

megvalósítása felé vezető úton. Az EIGE a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2015. évi 

mutatója szinte semmilyen haladást nem regisztrált az Uniónál, jelentéktelen növekedéssel.  

 

Számos országban a nők gazdasági szerepvállalása útjában álló főbb akadályok a társadalmi 

normák vagy a megkülönböztető jogszabályok. Annak ellenére, hogy nők átlagosan magasabb 

szintű végzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak, az EU-ban a nemek közötti bérszakadék 

még mindig jelentős, 16,1%-os, a nyugdíjszakadék pedig 40,2%-os, bár jelentős különbségek 

tapasztalhatóak a tagállamok között. Ahhoz, hogy a nők ugyanolyan mértékben jelen tudjanak 

lenni a munkaerőpiacon, mint a férfiak, a nem fizetett háztartási munka egyenlőbb elosztására 

is szükség van. Ha párhuzamosan végzik a nem fizetett háztartási munkát, ami közösen vállalt 

teher, és ha teljesülnek a barcelonai célkitűzések által megfogalmazott célok, lehetővé válik a 

munka és a magánélet közötti megalapozottabb egyensúly kialakítása, amely lehetővé teszi a 

nők számára az egyenlő versenyfeltételeket.  

 

Az egyenlő versenyfeltételek megléte nemcsak emberi jog, és nem szabadna ellenállásba 

ütköznie, mivel biológiai nemtől függetlenül mindenkinek azonos jogokkal kell rendelkeznie, 

és nem szabad megkülönböztetéssel szembesülnie. Amellett, hogy emberi jog, számos haszna 

is van az egyenlő munkaerőpiacnak. A nők kényszerűen gyakrabban dolgoznak 

részmunkaidőben, mint a férfiak, a munkabérek közötti különbségekkel együtt pedig már 

hatalmas adóbevételi veszteség ez a tagállamoknak. Az Eurofound szerint a nők alacsonyabb 

foglalkoztatási arányának teljes évi költsége az EU GDP-jének 2,8%-át teszi ki1, míg egy nő 

foglalkoztatásból való kizárása élete során becslések szerint 1,2 és 2 millió EUR között van, a 

képzettsége szintjétől függően.  

 

Számos hasznos eszköz van a nők gazdasági szerepvállalásának elérésére. A bérszakadékok 

létezése alapvető problémát jelent az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő 

díjazás szempontjából. Az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elérése érdekében 

szisztematikusan fel kell térképezni a béreket, hogy biztosítsuk, hogy mind a magán-, mind a 

közszféra teljesíti ezt az elvet.  

 

A nők gazdasági szerepvállalásának elégtelen uniós szintjének ellensúlyozása érdekében a 

hagyományos női munkahelyeket a tipikus férfi munkahelyekkel egyenlően kell értékelni. 

Ehhez az kell, hogy az érintett, a nők által uralt ágazatokban jobb béreket adjanak a 

munkavállalóknak.  

 

Mint fent is említettük, a nők munkaerőpiaci jelenlétének növelése csak pozitív hatásokkal 

járhat. A vállalati vezetőtestületek és a közszféra tekintetében a magas szintű döntéshozatal 

esetében nagyon pozitív eredménye volt a nők bevonásának. Felhívja a Tanácsot, hogy 

mihamarabb fogadja el a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében a 

                                                 
1 2013-ban – „A nemek közötti foglalkoztatási szakadék: kihívások és megoldások” 
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nemek közötti egyensúlyról szóló irányelvet (a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv). 

Előrelépés tapasztalható e téren, de túl lassú a haladás. A legtöbb haladást azokban az 

országokban érték el, ahogy kötelező érvényű jogszabályt fogadtak el a kvótákról. Fontos 

tényező a jó példával való elöljárás is. Az Unióban jelenleg nagyon kevés magas 

szintű/vezető pozíciót tölt be nő az intézményeken belül, ezt drasztikusan meg kell 

változtatni.  

 

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó tervek a munkahelyi egyenlőtlenségek 

leküzdésének eszközei többek között a felvétel, a díjazás, az előmenetel, a képzés és a munka 

és a magánélet közötti egyensúly tekintetében. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

tervek emellett a szexuális zaklatás megelőzéséhez is hozzájárulnak. Az Unióban történt 

szexuális zaklatásos esetek 32%-a nőkkel történt meg a munkahelyükön, és az ilyen erőszak 

átélésének következtében sok nő megváltoztatja a viselkedését, és nem marad egyedül egy 

kollégájával vagy a főnökével. Zéró toleranciát kell alkalmaznunk a zaklatás ellen, és 

mindenkinek, a nőknek is biztonságban kell érezniük magukat a munkakörnyezetükben.  

 

2020-ig csupán három év van hátra, és nagyon magas célokat tűztünk ki magunk elé, 

amelyeket el kell érnünk. Nem fogadhatjuk el a kudarcot, és folytatnunk kell a munkát a nők 

gazdasági szerepvállalását és munkaerőpiaci részvételét érintő célok elérése érdekében. 

Vezető szerepet kell játszanunk, határozottan mutatva, hogy nem tűrjük el az 

egyenlőtlenséget, és hogy mind a köz-, mind a magánszférától elvárjuk, hogy vállaljanak 

felelősséget az e jelentésben bemutatott problémák újratermelése miatt kialakult 

egyenlőtlenségek miatt. 


