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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemek közötti egyenlőség uniós médiaszektoron belüli helyzetéről
(2017/2210(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11. és 23. cikkére,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. 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 irányelvre1,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. 
március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (az audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv)2,

– tekintettel a nők és a férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó harmadik középtávú 
közösségi cselekvési programra (1991–1995) (COM(90)0449),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői által elfogadott, a nők és a férfiak médiában és reklámokban való 
ábrázolásáról szóló 1995. október 5-i tanácsi állásfoglalásra3,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget célzó közösségi keretstratégia felé (2001–
2005)” című, 2000. június 7-i bizottsági közleményre (COM(2000)0335),

– tekintettel a nemekhez kötődő sztereotípiák társadalomban való felszámolásáról szóló 
2008. június 9-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A nők döntéshozói szerepének erősítése a médiában” című 2013. június 24-i 
tanácsi következtetésekre,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es, 2006. 
március 1-jei ütemtervre (COM(2006)0092),

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2010–2015-ös, 2010. 
szeptember 21-i ütemtervre (COM(2010)0491),

– tekintettel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–
2019)” című, 2015. december 3-i munkadokumentumára (SWD(2015)0278),

                                               
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
2 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
3 HL C 296., 1995.11.10., 15. o.
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– tekintettel a reklámokban a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetésről szóló, 
1997. július 25-i állásfoglalására,

– tekintettel a marketingnek és a hirdetéseknek a nők és férfiak közötti egyenlőségre 
gyakorolt hatásáról szóló, 2008. szeptember 3-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban” című 2013. március 12-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban” 
című 2016. április 28-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a nemek közötti egyenlőségről és 
a médiáról szóló, 2013. július 10-i ajánlására,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének „A nők ábrázolása a 
reklámokban” című, 2002. április 24-i 1555. sz. ajánlására,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének „A nők ábrázolása a 
reklámokban” című, 2007. június 26-i 1799. sz. ajánlására,

– tekintettel az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a nemek közötti egyenlőség 
audiovizuális szektoron belüli helyzetéről szóló, a tagállamokhoz intézett 2017. 
szeptember 27-i ajánlására,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) „A pekingi 
akcióplatform uniós tagállamokon belüli végrehajtásának felülvizsgálata: a nők és a 
média – a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása a médiaszervezetek 
döntéshozatalában” című 2013. évi tanulmányára,

– tekintettel az Európa Tanács „Média és a nőkről alkotott kép” című 2013. évi 
jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A8-0000/2017),

A. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető elve, a 
Szerződésekben foglaltak szerint, és valamennyi tevékenységében törekednie kell ennek 
előmozdítására;

B. mivel a média negyedik hatalmi ágként működik, képes a közvélemény befolyásolására, 
illetve végső soron alakítására, továbbá kötelessége, hogy biztosítsa az 
információszabadságot, a vélemények sokszínűségét és a médiapluralizmust; 

C. mivel a média jelentősen befolyásolja, hogy hogyan alakulnak és fejlődnek a nőkre és 
férfiakra érvényes társadalmi és kulturális normák, és fontos gazdasági értékkel bíró 

                                               
1 HL C 295 E., 2009.12.4., 43. o.
2 HL C 36., 2016.1.29., 18. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0204.
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ágazatot képvisel, amely közvetlenül több mint egymillió embert foglalkoztat az 
Unióban;

D. mivel mind a nők, mind pedig a férfiak nézőpontját egyenlő mértékben figyelembe kell 
venni a teljes kép kialakításához, illetve hogy ne hagyjuk veszni azokat a képességeket 
és készségeket, amelyekkel a nők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a médiában a nőkre váró kihívásokról; 

E. mivel 2015-ben az EU-28-ban az újságíró és kommunikációs diplomát szerzők 68%-a 
nő volt1, miközben az EU-28 2008–2015 időszakra vonatkozó foglalkoztatási adatai azt 
mutatják, hogy a médiaszektorban foglalkoztatott nők aránya folyamatosan 40% körül 
mozog;

F. mivel a bérek és a nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenség állandó probléma az EU-
ban, és nyilvánvaló számos különböző ágazatban, így a médiában is;

G. mivel a nők továbbra is különböző okok miatt üvegplafonba ütköznek a médiában, 
többek között egy olyan szervezeti kultúra eljárásai miatt, amelyek nem kedveznek a 
munka és a magánélet közötti egyensúly kialakításának;

H. mivel az állami médiaszervezetek a tagállamokban a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó saját szakpolitikákat alakíthatnak ki, melynek következtében számos eltérő 
gyakorlat alakul ki az Unióban: van, ahol a médiatartalomra vonatkozó rendkívül átfogó 
szakpolitikai keretek vannak, illetve a döntéshozó szervezetekben egyenlő képviseletet 
biztosítanak a férfiaknak és nőknek, és van, ahol egyáltalán nem alkalmaznak ilyen 
szakpolitikákat; 

I. mivel kutatások szerint mind az online, mind az offline hírforrások csupán mintegy 
37%-a származik nőktől, és ez a helyzet az elmúlt tíz évben semmiféle javulást nem 
mutatott2; mivel a nőket leggyakrabban arra kérik meg, hogy véleményüket (41%) vagy 
személyes tapasztalatukat (38%) osszák meg, és ritkán idézik őket szakértőként (a hírek 
mindössze 17%-ában); mivel a kutatások azt is kimutatták, hogy öt szakértőből vagy 
kommentátorból mindössze egy nő (18%)3;

J. mivel számos nő dolgozik magas szakmai színvonalon a médiában, akik 
férfikollégáikhoz hasonló elismerésnek örvendenek a társadalomban, köztük ismert 
filmgyártók, újságírók és riporterek is vannak; mivel noha ugyanúgy teljesítenek, mint a 
férfiak, kiszolgáltatottabbak lehetnek a kockázatokkal és veszélyekkel szemben;

K. mivel a nők nincsenek nagy mértékben jelen a hírekben és az információs 
médiumokban, és még kevésbé láthatóak a sport, a politika, a gazdaság és a pénzügyek 
területén, függetlenül attól, hogy a tagállamokban számos különböző médiaorgánum 
működik;

                                               
1 UNESCO/OECD/Eurostat közös adatgyűjtés, elérhető ezen a linken: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, a FEMM bizottság nyilvános meghallgatása „A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió 
médiaszektorában”, 2017. június 26., a felvétel ezen a linken érhető el: http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/hu/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
3 Globális médiafigyelő projekt, regionális jelentés Európa számára (2015), elérhető ezen a linken: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf



PE612.271v01-00 6/8 PR\1137612HU.docx

HU

L. mivel az oknyomozó újságírónők különösen nagy mértékben ki vannak téve az 
erőszaknak és gyakran válnak halálos kimenetelű támadások áldozataivá, mint azt 
Veronica Guerin és Daphne Caruana Galizia esete is bizonyítja;

A nők jelenléte a médiában 

1. rámutat, hogy bár a nők a felsőfokú végzettség szintjén túlreprezentáltak ezen a 
területen és a munkaerő jelentős részét alkotják, a vezetői és felsővezetői szinteken 
alulreprezentáltak;

2. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a nők képviselete az Unión belül a közmédiában 
általánosságban alacsony, mind a stratégiai, mind pedig az operatív jellegű magas szintű 
pozíciókban, illetve az igazgatótanácsokban (2017-ben 35,8% a vezető pozíciót betöltő, 
37,7% a nem vezető beosztású és 33,3% az igazgatótanácsi tagságot betöltő nők 
aránya)1;

3. megjegyzi, hogy noha jelenleg nem megfelelő a nők képviselete a közmédiában, még 
mindig nagyobb a valószínűsége, hogy ott magas szintű pozíciókra felveszik vagy 
előléptetik őket, mint a magánkézben lévő médiaorgánumokban2;

4. felhívja a tagállamokat, hogy az egyenlőséggel foglalkozó szervekkel együttműködve 
összpontosítsanak a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítását szolgáló meglévő 
jogszabályok végrehajtására és ösztönözzék arra a szabályozó testületeket, hogy 
fordítsanak figyelmet a nők médiaszektoron belüli jelenlétére és előmenetelére, illetve a 
sztereotípiáktól mentes médiatartalmakra;

5. emlékeztet arra, hogy a médiaszervezeteknek jogában áll meghatározni az 
alkalmazottaik – férfiak és nők – számára kijelölt szerepeket, azonban felszólítja őket, 
hogy ezt a személyes méltóság és szakmai minőség maradéktalan tiszteletben tartása 
mellett tegyék; felhívja a figyelmet ezzel kapcsolatban arra az aggasztó jelenségre, hogy 
azokat a riporternőket tartják a televíziózásra alkalmasabbnak, akiket elképzeléseik 
szerint a nézők vonzóbbnak találnak, és ahogy ezek a riporterek idősebbekké válnak, 
fiatalabb kollégákat ültetnek a helyükre; 

A médiatartalom és a nők

6. hangsúlyozza, hogy míg a médiatartalmakban megjelenő szexizmusra és sztereotipikus 
nemi ábrázolásokra vonatkozó szabályozó intézkedések a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak és a véleménynyilvánítás alapelvét érintő megfontolások tárgyát képezik, a 
szerkesztői szabadság nem szolgálhat ürügyként a nők sztereotipikus vagy negatív 
ábrázolásának ösztönzésére vagy legitimálására;

7. szorgalmazza olyan támogató és ösztönző intézkedések bevezetését, mint például a 
médiaorgánumok döntéshozó pozícióiban a nők és férfiak egyenlő képviseletére 

                                               
1 A nemek közötti egyenlőség a hatalomban és a döntéshozatalban. A pekingi akcióplatform uniós tagállamokon 
belüli végrehajtásának felülvizsgálata, 2017 (Forrás: Az EIGE nemekkel kapcsolatos statisztikai adatbázisa –
Nők és férfiak a döntéshozatalban).
2 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE), A pekingi akcióplatform uniós tagállamokon belüli 
végrehajtásának felülvizsgálata: a nők és a média – a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása a 
médiaszervezetek döntéshozatalában (2013).
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vonatkozó iránymutatások, valamint azt, hogy az említett szervezetekben kapjon 
nagyobb hangsúlyt e törekvések hatékony nyomon követése;

8. javasolja, hogy a média- és kommunikációs szabályozó hatóságok határozzák meg a 
nők és lányok sztereotípiáktól mentes ábrázolását biztosító feltételeket, többek között 
biztosítsanak lehetőséget a sértő tartalom eltávolítására; javasolja, hogy a szakmai 
szervezetek, mint például az egyenlőséggel foglalkozó nemzeti testületek és a nőjogi 
szervezetek kapjanak szerepet e szabályozások végrehajtásának nyomon követésében;

Példák a bevált gyakorlatokra

9. lelkesen üdvözli a tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatok számos példáját, 
többek között az alábbiakat: médiakampányok, konkrét jogszabályok, díjak és antidíjak 
a sztereotipikus és szexista hirdetések kategóriájában, női szakértők adatbázisa, 
képzések az ágazatban dolgozó szakemberek számára, továbbá médiaszervezetek 
egyenlőségre vonatkozó tervei, magatartási kódexek és az esélyegyenlőségre és 
sokszínűségre vonatkozó politikák; 

10. ajánlja, hogy az állami, illetve a magánkézben lévő médiaorgánumok fogadjanak el 
belső szabályzatokat, többek között zaklatás elleni intézkedéseket, az anyasági, apasági 
vagy szülői szabadságra vonatkozó szabályokat, rugalmas munkafeltételeket, illetve 
nőknek szóló mentori és vezetőképzési programokat;

11. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy kezdeményezzenek olyan kampányokat, mint például 
a belga Expertalia eszköz, a cseh „Szexista disznó” díj vagy a svéd #TackaNej („Kösz, 
nem”) kezdeményezés;

További ajánlások

12. felhívja a Bizottságot, hogy végezzen további kutatásokat a nőknek a vezető 
médiapozíciókban való részvételére vonatkozóan; elismerését fejezi ki az EIGE e 
területen végzett munkája iránt, és arra ösztönzi, hogy továbbra is kísérje figyelemmel 
az e területre vonatkozó mutatókat; 

o

o o

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

A jelentés a férfiak és nők közötti egyenlőség uniós médiákon belüli helyzetével foglalkozik. 
A média a negyedik hatalmi ág, és rendkívül nagy befolyása van a politikára és a 
társadalomra. Ezért nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy megfelelően és 
kiegyensúlyozottan működjön, így természetesen biztosítani kell a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget is. Tekintettel arra, hogy a média – mind az állami, mind pedig a magánkézben 
lévő – a társadalom egészét kell hogy szolgálja, szerkezetének és munkájának is tükröznie 
kellene azt a tényt, hogy a társadalom felét nők alkotják. 

A jelentés a médiában riporterként vagy kommentátorként dolgozó nőkre összpontosít, 
azonban a vezető pozícióban lévő nők hiányára is felhívja a figyelmet. Ez utóbbi helyzet 
különösen nyugtalanító: a médiában az igazgatói állások csupán 30–40%-át töltik be nők, 
noha a médiatanulmányok terén diplomával rendelkezők többsége nő. Ez az egyenlőtlenség 
nemcsak a média tartalmára és fókuszára lehet kihatással, hanem hozzájárul a nők és férfiak 
között a bérek és a nyugdíjak terén fennálló egyenlőtlenség általános növekedéséhez is.

A nők emellett riporterként és moderátorként komoly nehézségekkel szembesülnek: rendkívül 
nagy nyomás nehezedik rájuk, hogy megfelelően vonzók legyenek a hallgatóság számára, és 
ritkán kapnak fontos politikai vagy gazdasági témákhoz kapcsolódó munkákat. A nők 
helyzetét gyakran az is tovább nehezíti, hogy esetükben nagyobb az igény a családi (anyai) 
feladatok és a szakmai kötelességek összeegyeztetésére. A lehető legnagyobb támogatást 
szeretnénk nyújtani ezen a területen.

Külön fejezetet szánunk a nők médiában, illetve a reklámiparban megjelenő ábrázolásának 
kérdésére, ahol a nők sztereotípiák, sőt akár szexizmus áldozatai. A helyzet hasonló az új 
közösségi média területén is, amely adatok és kutatás hiányában nem képezi e jelentés tárgyát. 
A jövőben mindenesetre ezt a területet sem szabad kihagyni.

Való igaz, hogy az EU nem szabályozza a nők és férfiak közötti egyenlőség médián belüli 
helyzetét, azonban az erre vonatkozó jogszabályok hiánya nem ment fel az alól, hogy 
foglalkozzunk a kérdéssel és felhívjuk az illetékes személyeket és testületeket, hogy hozzanak 
intézkedéseket. A média, a szabályozó és felügyeleti hatóságok, valamint a civil társadalom 
felelőssége, hogy felhívják a figyelmet a különböző kérdésekre. A nemzeti és uniós szervek 
azonban biztosíthatják a megkülönböztetést tiltó jogszabályok megfelelő végrehajtását, illetve 
a munka és a családi élet összeegyeztetését elősegítő jogi keretek fejlesztését. 
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