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1. Nemek közötti egyenlőség a Szerződésekben  
 

1.1 A nemek közötti egyenlőség a Római Szerződés után 
 
A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvét az Európai Közösség első alkalommal a 
Római Szerződés 141. cikkében rögzítette (korábbi 119. cikk) az „egyenlő értékű munkáért 
járó egyenlő díjazáshoz” való jogként. E rendelkezésből – bár alkalmazási köre korlátozott – 
1975 óta fokozatosan több közösségi jogi eszköz alakult ki, amelyek pontosították és 
továbbfejlesztették a közösségi jog ezen alapelvét: 
 

 A Tanács 1975. február 10-i 75/117/EGK irányelve a férfiak és a nők egyenlő 
díjazása elvének alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, 
amely kiegészíti a 141. cikket azzal, hogy egyenlő díjazást ír elő az „azonos értékűnek 
tekintett munkáért”. 

 
 A Tanács 1976. február 9-i 76/207/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő végrehajtásáról, amely kiterjeszti a 141. cikk 
hatályát azzal, hogy rögzíti az egyenlő bánásmód elvét a munkához való hozzáférés 
tekintetében, valamint lehetőséget biztosít a pozitív intézkedésekre. 

 
 A Tanács 1978. december 19-i 79/7/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 
megvalósításáról, amely fokozatosan bevezeti az egyenlő bánásmód elvét a törvényileg 
szabályozott szociális biztonsági rendszerek tekintetében. 

 
 A Tanács 1986. július 24-i 86/378/EGK irányelve a férfiak és a nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő 
megvalósításáról (módosította az 1996. december 20-i 96/97/EK irányelv), amely a 
foglalkoztatói szociális biztonsági rendszerekben vezeti be az egyenlő bánásmód elvét. 
Az irányelvet 1996. december 20-án módosították. 

 
 A Tanács 1986. december 11-i 86/613/EGK irányelve valamely önálló vállalkozói 
tevékenységet, beleértve a mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, valamint az önálló vállalkozó 
nők terhességi és anyasági védelméről, amely az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvét vezeti be, ideértve a 
mezőgazdasági tevékenységet is. 

 
 A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas 
vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében), amely javítja a terhes 
vagy gyermekágyas munkavállalók egészségvédelmét és biztonságát. 

 
 A Tanács 1996. június 3-i 96/34/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az ESZSZ 
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által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról, amelynek célja a hivatás 
és a családi élet összeegyeztetése. Ez volt az első irányelv, amely a szociális partnerek 
által közösségi szinten kötött keretmegállapodást hajtott végre. 

 
 

 A Tanács 1997. december 15-i 97/75/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az 
ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK 
irányelv módosításáról és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára 
történő kiterjesztéséről 

 
 A Tanács 1997. december 15-i 97/80/EK irányelve a nemi alapon történő hátrányos 
megkülönböztetés esetén a bizonyítási teherről, amelynek értelmében a munkahelyi 
megkülönböztetéssel vádolt terheltre hárul a bizonyítási teher, hogy nem sértette meg az 
egyenlő bánásmód elvét. 

 
 A Tanács 1997. december 15-i 97/81/EK irányelve az UNICE, a CEEP és az 
ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról, 
amelynek célja a hivatás és a családi élet összeegyeztetése, valamint a szociális 
partnerek által közösségi szinten kötött keretmegállapodás végrehajtása. 

 

1.2 A nemek közötti egyenlőség az Amszterdami Szerződés után 
 
Az Amszterdami Szerződés 1999. május 1-jei hatálybalépésével megerősödött a nemek 
közötti egyenlőség iránti európai elkötelezettség. Az Amszterdami Szerződés különösen 
fontos volt a nők és férfiak közötti egyenlőség uniós szintű előmozdításában, és fontos 
előrelépést jelentett az egyenlőség munkahelyeken történő megvalósításában: 
 

 Az EK-Szerződés 2. cikke „a férfiak és nők egyenlőségét” a Közösség egyik alapvető 
feladatának nyilvánítja. 

 
 A 3. cikk (2) bekezdése a közösségi célkitűzésekben, stratégiákban és cselekvésekben 
előírja a nemek közötti egyenlőtlenség felszámolását, nevezetesen azt, hogy a 3. cikk 
(1) bekezdésében felsorolt 21 egyedi tevékenység mindegyikében a Közösségnek célul 
kell kitűznie az egyenlőtlenség felszámolását, valamint a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítását. Így az EK-Szerződés rögzíti a nemek közötti egyenlőség 
elvének általános érvényesítését. 

 
 A 141. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy az egyenlő díjazás nem csak az egyenlő 
munkáért, hanem az egyenlő értékű munkáért is jár. 

 
 A 137. cikk (1) bekezdése értelmében a Közösség támogatja a tagállamok 
tevékenységeit „a férfiak és nők munkaerő-piaci esélyegyenlősége és az egyenlő 
munkahelyi bánásmód” terén.  

 
 A 141. cikk (3) bekezdése a férfiak és nők között az egyenlő esélyek és az egyenlő 
bánásmód elveit alkalmazza a foglalkoztatás és a munka területén, beleértve az egyenlő 
vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás elvét is. Ezeket az intézkedéseket az 
együttdöntési eljárás keretében fogadják el. A 141. cikk képezi jogalapját a 
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foglalkoztatás és a munka területén a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő 
bánásmód elveire vonatkozó közösségi intézkedéseknek.  

 
 A 141. cikk (4) bekezdése „bizonyos előnyöket nyújtó” intézkedések elfogadását írja 
elő „annak érdekében, hogy az alulreprezentált nem számára a szakmai tevékenységek 
folytatását megkönnyítsék, vagy hogy a szakmai előmenetelükben őket érő hátrányokat 
megakadályozzák vagy kiegyenlítsék”. 

 
 A 13. cikk kifejezetten felhatalmazást ad a többek között a nemen alapuló 
megkülönböztetés elleni fellépésre. A 137. cikk (1) bekezdésétől és a 141. cikktől 
eltérően a 13. cikk szerinti intézkedések egyhangú döntéshozatalt igényelnek, a 
Parlamenttel pedig csak konzultálnak.  

 
 
 
A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban a következő jogalkotási aktusokat fogadták el az 
Amszterdami Szerződés rendelkezései alapján: 
 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/73/EK irányelve a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról, amelyet 2005. október 5-ig kell 
végrehajtani. 

 
 Az Európai Parlament és a Tanács 806/2004/EK rendelete a fejlesztési 
együttműködés során a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról, amelyet 2004. 
április 21-én fogadtak el az EK-Szerződés 179. cikke alapján (fejlesztési 
együttműködési politika). E rendelet célja a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének megvalósítása.  

 
 Az Európai Parlamenttel konzultáltak a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód 
elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok nyújtása 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló tanácsi irányelv elfogadása céljából is. 

 
Szem előtt tartva, hogy a jogszabályok alkalmazása önmagában nem elegendő a tényleges 
egyenlőség előmozdításához, erőfeszítéseket tettek olyan egyedi intézkedések támogatására 
is, amelyek célja, hogy egymást követő többéves cselekvési programok keretében segítsék elő 
a nők és férfiak közötti egyenlőséget: 
 

 A Tanács 2000. december 20-i határozata a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról (2001–
2005), amelyet a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az 
EK-Szerződés 13. cikke alapján fogadott el. A határozat létrehozza a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó ötödik cselekvési programot, azzal a céllal, hogy 
népszerűsítse és terjessze a nemek közötti egyenlőség alapját képező értékeket és 
gyakorlatokat, javítsa a téma megértését, fejlessze az érintett szereplőknek a nemek 
közötti egyenlőség hatékony előmozdítására szolgáló képességeit, és elősegítse a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégia végrehajtását. 
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 Az Európai Parlament és a Tanács 803/2004/EK határozata a gyermekek, a 
fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, 
valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi 
cselekvési program (a Daphne II program) (2004–2008) elfogadásáról, amelyet az 
EK-Szerződés 152. cikke alapján fogadtak el (népegészségügyi politika). A program 
nagyban hozzájárul az erőszak elleni uniós politika kialakításához, és összegzi a 
cselekvési program első szakaszában 1999 óta szerzett tapasztalatokat. 

 

1.3 A nemek közötti egyenlőség a Nizzai Szerződés után 
 
A Nizzai Szerződés alig foglalkozik a nemek közötti egyenlőség kérdésével, és nem terjeszti 
ki a nemek közötti egyenlőség jogalapját a foglalkoztatáson kívül más területekre. Azonban 
az EK-Szerződés 13. cikke egy új bekezdéssel egészült ki, amelynek értelmében a Tanács az 
EK-Szerződés 251. cikkében meghatározott együttdöntési eljárást alkalmazhatja, hogy 
minősített többséggel közösségi ösztönző intézkedéseket fogadjon el a tagállamok által hozott 
megkülönböztetésellenes intézkedések támogatására. Ezzel kapcsolatban fogadták el 2004. 
április 29-én az EK-Szerződés 13. cikkének (2) bekezdése alapján a nemek közötti 
egyenlőség területén európai szinten tevékenykedő szervezetek támogatását célzó 
közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló 848/2004/EK új európai parlamenti és 
tanácsi határozatot. 
 
 

1.4 A nemek közötti egyenlőség a Lisszaboni Szerződésben  
 
A Lisszaboni Szerződés által a nők jogai és az esélyegyenlőség terén bevezetett változások 
főként két kérdést érintenek: magának a nemek közötti egyenlőség elvének megerősítését és 
az EU politikáit a nemek közötti egyenlőség területén1.  
 
Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) megerősíti a nők és férfiak közötti egyenlőség 
elvét, és beépíti azt az Unió értékei és célkitűzései közé.  
 

 A 2. cikk előírja, hogy az Európai Unió „a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti 
egyenlőség” társadalma, valamint 

 a 3. cikk (3) bekezdésének második francia bekezdése előírja, hogy „az Unió küzd a 
társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi 
igazságosságot és védelmet, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, a nemzedékek közötti 
szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét”. 

 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) II. címében, az „Általánosan 
alkalmazandó rendelkezések” között két cikk utal a nemek közötti egyenlőségre. 
 

 A 8. cikk előírja a nemek közötti egyenlőség elvének általános érvényesítését 

                                                 
1 Kivonat a Lisszaboni Szerződés által a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság politikai területére kifejtett hatásról szóló feljegyzésből, 
2008. április 14. (Hélène Calers, C. Igazgatóság, Belső Politikák Főigazgatósága, Európai Parlament) 
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valamennyi uniós politikában, és rögzíti, hogy „az Unió tevékenységeinek folytatása 
során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítására”, míg az Európai Közösség létrehozásáról szóló jelenlegi 
szerződés ugyanezt a cikket tartalmazza, de az csak a Szerződés 3. cikkében felsorolt 
közösségi tevékenységekre vonatkozik. 

 A 10. cikk szintén előírja, hogy „politikái és tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során az Unió küzd mindenfajta nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés ellen”. Ilyen horizontális cikk nincs a jelenlegi 
Szerződésekben. 

 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája, amelyet az EUSz. 6. cikke ugyanolyan jogi erővel 
ruház fel, mint a Szerződéseket, szintén tartalmazza a nők és férfiak közötti egyenlőség elvét.  
 

 A charta 23. cikke előírja, hogy „a nők és férfiak közötti egyenlőséget minden területen, 
így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a díjazás területén is biztosítani kell”, de azt is, 
hogy „az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az alulreprezentált nem számára 
különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg”.  

 A 21. cikk első bekezdése is előírja, hogy „tilos minden megkülönböztetés, így 
különösen a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, 
nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez 
tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság 
alapján történő megkülönböztetés”. 

 
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés néhány változtatást ír elő a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe tartozó politikai területeket illetően. 
 
Az EUMSz. 19. cikke módosítja a megkülönböztetésmentesség terén alkalmazandó 
jogalkotási eljárást. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés jelenlegi 13. cikke 
konzultációt ír elő az Európai Parlamenttel. Az EUMSz. 19. cikkének első bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy „a Tanács az Európai Parlament egyetértését követően, különleges 
jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére”. Ezen új eljárás értelmében a Parlament 
egyetértésére van szükség, mielőtt a Tanács elfogadhat egy szöveget.  
 
Az emberkereskedelmet illetően néhány rendelkezést már beépítettek a harmadik pillérbe, 
ami azt jelenti, hogy ezekben a kérdésekben konzultálnak a Parlamenttel.  
Egy új eljárás szerepel az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. A 79. és 83. cikk 
előírja, hogy a Tanács és az Európai Parlament a rendes jogalkotási eljárással (azaz az 
együttdöntési eljárással) összhangban jár el, hogy: 
 

 intézkedéseket fogadjon el „az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek 
kereskedelme ellen”; 

 szabályozási minimumokat állapítson meg „a bűncselekményi tényállások és a büntetési 
tételek meghatározására vonatkozóan az olyan különösen súlyos bűncselekmények 
esetében, amelyek jellegüknél vagy hatásuknál fogva több államra kiterjedő 
vonatkozásúak, illetve amelyek esetében különösen szükséges, hogy az ellenük 
folytatott küzdelem közös alapokon nyugodjék”. Ide tartozik „az emberkereskedelem és 
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a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolása” is. 
 

Az Alapjogi Chartának a rabszolgaság és kényszermunka tilalmáról szóló 5. cikke is 
megemlíti az emberkereskedelmet: a (3) bekezdés értelmében „tilos emberi lényekkel 
kereskedni”. 
 
A charta rendelkezik az anyaságról is, hangsúlyozva a terhes nők és az anyák jogait. 
 
A 33. cikk (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a család és a munka összeegyeztetése 
érdekében mindenkinek joga van a védelemre a gyermekvállalással összefüggő okból történő 
elbocsátás ellen, valamint joga van a fizetett szülési és szülői szabadságra, ha gyermeke 
születik, vagy gyermeket fogad örökbe”. 
Emellett a szociális biztonságról és a szociális segítségnyújtásról szóló 34. cikk (1) bekezdése 
rögzíti, hogy „az Unió [...] elismeri és tiszteletben tartja a szociális biztonsági ellátásokra és 
szociális szolgáltatásokra való jogosultságot, amelyek védelmet nyújtanak anyaság [...] 
esetén”. 
 
Végezetül pedig a tagállamok nyilatkozatot fogadtak el a családon belüli erőszak elleni 
küzdelem melletti politikai kötelezettségvállalásukról. E nyilatkozat értelmében „a 
Konferencia egyetért abban, hogy az Unió a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére irányuló általános erőfeszítései során különböző politikáiban törekszik a 
családon belüli erőszak valamennyi formájának leküzdésére. A tagállamok minden szükséges 
intézkedést megtesznek e bűncselekmények megelőzése és megbüntetése, valamint az 
áldozatok támogatása és védelme érdekében.” 
 
A Lisszaboni Szerződés csak akkor lép hatályba, ha azt valamennyi tagállam ratifikálja 
saját alkotmányos rendelkezéseivel összhangban (parlamenti jóváhagyás és/vagy 
népszavazás). 
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2. Az Európai Bizottság jelenlegi és soron következő tevékenységei 
a nemek közötti egyenlőség terén  

 
Az elmúlt 5 évben a Bizottság számos stratégiai dokumentumot és jogalkotási javaslatot 
terjesztett elő a nemek közötti egyenlőség terén. Ezek közé tartoznak a következők: 
 

2.1 A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó útiterv (2006–2010) 
 
Ezen útiterv célja, hogy előmozdítsa a nemek között egyenlőségre vonatkozó programot. Az 
útiterv a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló 2001–2005-ös keretstratégiára épül.  
Az útiterv meghatároz néhány meglévő területet, és más, teljesen új cselekvési területeket is 
javasol. Összesen hat kiemelt területet választottak ki:  
 

 Egyenlő mértékű gazdasági függetlenség a nők és férfiak számára  
 A hivatás és a családi élet összeegyeztetése  
 Egyenlő képviselet a döntéshozatalban  
 A nemi alapú erőszak minden formájának felszámolása  
 A nemi sztereotípiák megszüntetése  
 A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a külkapcsolati és fejlesztési 
politikákban 

 
 Egyenlő mértékű gazdasági függetlenség a nők és férfiak számára 

Az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályoknak és a szociális párbeszédnek köszönhetően 
elért jelentős előrelépés ellenére Európa előtt még mindig komoly kihívások állnak a nők 
és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlensége terén. A Bizottság hat 
kulcsfontosságú pont köré szervezve rögzítette célkitűzéseit. 

o Néhány lisszaboni célkitűzés érinti a nemi dimenziót, azonban fokozni kell az 
erre irányuló erőfeszítéseket, különösen a foglalkoztatás és a nők 
munkanélküliségi rátája tekintetében.  

o A hatályos közösségi jogszabályok ellenére még mindig 17%-os bérszakadék 
áll fenn a nők és férfiak között, amely olyan strukturális egyenlőtlenségekből 
ered, mint például a munkaszektorokban tapasztalható szegregáció.  

o A nők átlagosan a vállalkozók 30%-át képviselik az EU-ban. Gyakran a 
férfiakhoz képest nagyobb nehézségekbe ütköznek a finanszírozáshoz és 
képzéshez való hozzáférés terén.  

o A szegénység kockázata nagyobb a nők körében, mint a férfiaknál, mivel a 
nőknél valószínűbb, hogy megszakítják szakmai előmenetelüket, és így 
kevesebb jogosultságot szereznek. A szociális védelmi rendszereknek lehetővé 
kell tenniük, hogy a nők megfelelő egyéni nyugdíjjogosultságot szerezzenek.  

o A nők és férfiak eltérő egészségügyi kockázatokkal szembesülnek. Az orvosi 
kutatás, valamint számos biztonsági és egészségvédelmi előírás inkább a 
férfiakra és azokra a területekre irányul, ahol a férfiak vannak túlsúlyban.  

o A bevándorló és etnikai kisebbséghez tartozó nők többszörös 
megkülönböztetése elleni küzdelem.  

 
 A hivatás és a családi élet összeegyeztetése 
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A Bizottság elemzései és javaslatai ezen a területen: 
o A rugalmas munkaszervezési formák számos előnyt kínálnak. Azonban az a tény, 

hogy a férfiaknál sokkal több nő él az ilyen munkaszervezési formákkal, negatív 
hatással van a nők munkahelyi pozíciójára és gazdasági függetlenségükre.  

o A demográfiai visszaesés eredményeként az EU nem engedheti meg, hogy 
elpazarolja a humántőkét. A jobb gyermekgondozási létesítmények lehetővé teszik 
egy újfajta egyensúly meglelését a munka és a magánélet között. 

o Kevés férfi megy szülői szabadságra vagy vállal részmunkaidős munkát. 
Intézkedéseket kell hozni, hogy bátorítsák őket a családi kötelességek vállalására.  

 
 Egyenlő képviselet a döntéshozatalban 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy: 
o a nők tartós alulreprezentáltsága a civil társadalomban, a politikában és a 

közigazgatás felső vezetésében demokratikus deficitnek tekintendő.  
o a kiegyensúlyozott részvétel hozzájárulhat a termelékenyebb és innovatívabb 

munkakultúrához. Alapvető fontosságú a szakmai előmeneteli folyamatok 
átláthatósága.  

o annak a tagállamok által kitűzött célnak az elérése, hogy az állami kutatás vezető 
tisztségeiben 25%-os legyen a nők aránya, hozzájárulhat az innováció, a minőség és 
a kutatás versenyképességének javításához.  

 
 A nemi alapú erőszak minden formájának felszámolása 

A Bizottság hangsúlyozta, hogy: 
o az olyan gyakorlatok, mint a nők nemi szervének megcsonkítása vagy a korai és 

kényszerházasságok az élethez, a biztonsághoz, a szabadsághoz, a méltósághoz, 
valamint a fizikai és érzelmi épséghez való alapvető jogok megsértését jelentik.  

o a nőkereskedelem elleni küzdelem érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy 
megfelelő jogszabályokon keresztül minősítsék bűncselekménynek a 
nőkereskedelmet, ugyanakkor szorítsák vissza a szexuális kizsákmányolás iránti 
keresletet. Az emberkereskedelem áldozatainak tartózkodási engedélyéről szóló új 
irányelv eszközt kínál az áldozatok munkaerő-piaci reintegrációjához.  

 
 A nemi sztereotípiák megszüntetése 

A Bizottság szükségesnek tartja a nemi sztereotípiák megszüntetését:  
o az oktatásban és a kultúrában: a fiatalokat bátorítani kell, hogy fedezzék fel a nem 

hagyományos oktatási utakat, hogy elkerüljék, hogy a nők olyan foglalkozásokba 
kényszerüljenek, amelyeket alacsonyabbra értékelnek és kevésbé jól fizetnek meg.  

o a munkaerőpiacon: a nők továbbra is horizontális és vertikális szegregációval 
szembesülnek. Továbbra is olyan ágazatokban alkalmazzák őket, amelyek kevésbé 
értékesek, és általában a szervezeti hierarchia alacsonyabb szintjeit töltik be.  

o a médiában.  
 

 A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a külkapcsolati és fejlesztési politikákban 
A Bizottság véleménye szerint amikor az egyenlőséget ösztönzik a külkapcsolati és 
fejlesztési politikákban, különbséget kell tenni a csatlakozó, a tagjelölt és a lehetséges 
tagjelölt országok, valamint más országok között, amelyek részt vehetnek az európai 
szomszédsági politikában. Az előbbieknek végre kell hajtaniuk a közösségi vívmányokat, 
míg az utóbbiak esetében az EU a nemzetközileg elismert elvek előmozdítására törekszik, 
mint amilyen a millenniumi fejlesztési nyilatkozat és a pekingi cselekvési platform. A 
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Bizottság azt is megerősítette az „európai fejlesztési konszenzusban”, hogy a nemek közötti 
egyenlőség egyike a fejlesztési politika öt kulcsfontosságú elvének. Az EU új Afrika-
stratégiája is tartalmazza ezt a szempontot. 
 

2.2 Éves jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről  
 
Európában a nők és férfiak közötti egyenlőségnek még mindig két arca van. Mennyiségileg 
kétségtelenül folyamatos előrelépés látható a nők helyzetében: továbbra is nő munkaerő-piaci 
részvételük, képzettségük pedig immár magasabb a férfiakénál. Minőségileg azonban számos 
kihívás van még, különösen a bérszakadék, a munkaerő-piaci szegregáció, valamint a hivatás 
és a magánélet összeegyeztetése terén. Az éves jelentés áttekinti az elmúlt év főbb 
fejleményeit, azonosítja a jövőbeli problémákat, és iránymutatásokat állapít meg kezelésükre. 
 
A 2009-es jelentés a hatodik jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről, és a második 
azok sorában, amelyek a 27 tagállamból álló kibővült Európai Unióval foglalkoznak. 
 
A nemek közötti szakadék terén megfigyelhető főbb fejlemények az elmúlt években: 
A legutóbbi évek adatai azt mutatják, hogy Európában a nők munkaerő-piaci helyzetében 
kétlépcsős fejlődés figyelhető meg: 

o egyrészről jelentős mennyiségi előrelépés;  
o másrészről a foglalkoztatás minősége továbbra is kedvezőtlen, több szempontból is.  

 
A nők foglalkoztatása az EU-ban mára megközelítette a lisszaboni célkitűzést, amely 
2010-re 60%-os foglalkoztatást irányoz elő; a foglalkoztatási ráta az 1997-es 51,1%-ról 
2007-re 58,3%-ra nőtt. Azonban nagy különbségek vannak a tagállamok között, ez az 
arány ugyanis 36,9% és 73,2% közötti ingadozik. 

o A 2000 óta létrehozott 12 millió munkahelyből 7,5 milliót nők töltenek be;  
o A nők foglalkoztatási rátája jelenleg 58,3%; 
o A részidős munkában dolgozó női munkavállalók aránya 2007-ben 31,2% volt, ami 

négyszer magasabb a férfiakra vonatkozó adatnál;  
o Az 55 év feletti nők foglalkoztatási rátája gyorsabban nőtt, mint az ugyanebbe a 

korcsoportba tartozó férfiak körében (jelenleg 34,8%, azaz 7,4 százalékpontos 
növekedés volt 2000-hez képest);  

o Jelentősen szűkült a foglalkoztatási rátában megfigyelhető szakadék a nők és a férfiak 
között, a 2000. évi 17,1 százalékpontról 2007-re 14,2 százalékpontra esett vissza. De 
ha a 12 év alatti gyermekkel rendelkező nők és férfiak foglalkoztatási rátáját vetjük 
össze, akkor e szakadék majdnem megkétszereződött.  

 
Ez a pont – figyelembe véve, hogy a nők sikeresebbek az iskolában és az egyetemen (a 
sikerességi rátájuk 59%) – általában kérdéseket vet fel a nők munkájának minőségével 
kapcsolatban: 

o A munkaerő-piaci nemi szegregáció egyik következménye az állandósult bérszakadék 
a nemek között (átlagosan 17,4% az EU-ban). 

o A nemek szerinti ágazati és foglalkozási szegregáció nem tűnik el, sőt néhány 
országban még nő is. 

o A vállalkozásoknál a női vezetők aránya kb. 30%-os szinten stagnál, és igen csekély 
az előrelépés a női politikusok számában. 

o A vezető vállalatok igazgatótanácsában a női igazgatók aránya 3% uniós szinten, míg 
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tízből egy vállalat igazgatótanácsának van női tagja. 
o A hivatás és a magánélet közötti egyensúly továbbra is ingatag (a fiatalkorú 

gyermekkel rendelkező anyák foglalkoztatási rátája csak 62,4%, szemben az apák 
91,4%-os arányával). 

o A részidős munkavállalók 76,5%-a nő. 
o A határozott időre szóló munkaviszony is gyakoribb a nők körében (15,1%, szemben a 

férfiak kb. 14%-os arányával).  
 
Ez a foglalkoztatási egyensúlytalanság hatást gyakorolt a nők szociális helyzetére is: 

o A hosszú távú munkanélküliség még mindig gyakoribb a nők körében (4,5%, a 
férfiaknál 3,5%). 

o A rövidebb, lassabb és kevésbé jól megfizetett szakmai életút fokozza a szegénység 
veszélyét, különösen a 65 év feletti nők körében (21%, azaz 5%-kal több, mint a 
férfiaknál).  

 
Kihívások és politikai iránymutatások: 
A jelentés hangsúlyozza, hogy lényegesen javítani kell a nők foglalkoztatásának minőségét, 
miközben megerősíti a mennyiségi szempontból elért előrelépést. Ezt szem előtt tartva, 
különösen az új növekedési és munkahely-teremtési európai stratégia keretében, kiáll 
amellett, hogy a strukturális, jogalkotási és pénzügyi erőfeszítéseket a következőkre kell 
összpontosítani: 

o a fizetésbeli különbségek csökkentése;  
o a magánéleti és családi kötelezettségek nők és férfiak közötti egyenlő megosztásának 

ösztönzése; 
o egészségvédelem és jólét a munkahelyeken;  
o a nemekhez és az etnikai származáshoz kapcsolódó sztereotípiák elleni küzdelem;  
o a sztereotípiák kezelése, hogy a nők és férfiak teljesen ki tudják bontakoztatni 

képességeiket;  
o a nők és férfiak egyenlő részvételének támogatása; 
o a nemek közötti egyenlőség jobb tudatosítása és megértése.  

 

2.3 A DAPHNE III program 
 
A gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem: a Daphne III 
program (2007–2013) 
A Daphne III program célja megakadályozni a gyermekekkel, fiatalokkal és nőkkel szembeni 
erőszak minden formáját, különösen a fizikai, a szexuális és a pszichológiai erőszakot, és 
küzdeni az ilyen típusú erőszakkal szemben. Célja továbbá oltalmazni az áldozatokat és 
veszélyeztetett csoportokat, annak érdekében, hogy magas szintű fizikai és mentálhigiéniai 
védelmet, jólétet és szociális kohéziót tartson fenn szerte az Európai Unióban. E program a 
Daphne program harmadik szakasza, és a 2007–2013-as időszakra terjed ki. 
A program költségvetése 116,85 millió EUR a 2007–2013-as időszakra. 
 
A program hatóköre és igénybevétele  
A program kedvezményezettjei gyermekek, fiatalok (12–25 évesek) és nők, akik erőszak 
áldozataivá váltak, vagy akik esetében fennáll annak veszélye, hogy azzá válnak. Ezeket a 
kategóriákat az erőszak áldozatainak tekintik, ideértve azt az esetet is, amikor szemtanúi egy 
közeli hozzátartozó bántalmazásának. 
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A programot különböző célcsoportokra dolgozták ki, mint amilyenek a családok, a tanárok, a 
szociális munkások, a rendőrség, az egészségügyi dolgozók, a bíróságok személyzete, a nem 
kormányzati szervezetek és az állami hatóságok. 
 
A programot az EU tagállamai és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon 
államai vehetik igénybe, amelyek részes felei az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló 
megállapodásnak, valamint bizonyos feltételek mellett a tagjelölt országok és a balkáni 
országok is. 
 
A program háromféle cselekvést támogat: 

o A Bizottság által végrehajtott cselekvések: kutatás, közvélemény-kutatások és 
felmérések, adatok gyűjtése és terjesztése, szemináriumok, konferenciák és szakértői 
találkozók, weboldalak fejlesztése és karbantartása stb. 

o Legalább két tagállamra kiterjedő, közösségi érdekű transznacionális projektek. 
o Általános európai érdekű célkitűzést követő nem kormányzati szervezetek és más 

szervezetek.  
 
Végrehajtás 
A közösségi finanszírozás a következő formákban történhet: 

o Támogatások (működési támogatások és cselekvések támogatása) ajánlattételi 
felhívások alapján. 

o Kiegészítő intézkedésekre kiírt közbeszerzési szerződések (pl. információs és 
kommunikációs kiadások, nyomon követés és értékelés) a szolgáltatások és áruk 
beszerzésének fedezésére.  

 
A Bizottság éves munkaprogramot fogad el, amelyben meghatározza prioritásait, és javaslatot 
tesz a támogatásra szánt források indikatív bontására. Közzéteszi a program alapján 
finanszírozott projektek éves listáját is. 
 
A Daphne III kiegészíti a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános programot, a 
hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramot, a PROGRESS és a Safer Internet Plus 
programokat, valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének tevékenységeit. 
 
 
Értékelés 
A Bizottság időközi értékelő jelentést nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak (legkésőbb 
2011. március 31-ig) a projektek végrehajtásáról és eredményeikről, valamint (legkésőbb 
2014. december 31-ig) benyújtja a program végrehajtásának és eredményeinek utólagos 
értékelő jelentését. Legkésőbb 2012. május 31-ig közleményt is kiad a program folytatásáról. 
 

2.4 A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 
 
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét 2006. december 20-án hozták létre a 2004. 
júniusi Európai Tanács és az Európai Parlament felhívására adott válaszként. Az EIGE 
támogatja az európai intézményeket és a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása terén valamennyi közösségi politikában és az azokon alapuló nemzeti 
politikákban, valamint a nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelemben. Az Intézet egyben 
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növeli is e témák jelentőségét az uniós polgárok szemében. Az EIGE alapvető szerepet játszik 
annak a szakértelemnek a biztosításában, amely az esélyegyenlőségi politikák kialakításához 
szükséges szerte az Európai Unióban. 
 
Az Intézet fő feladat, hogy elősegítse: 

o a nemek közötti egyenlőség előmozdítását és erősítését;  
o a nemek közötti egyenlőség elvének általános érvényesítését valamennyi közösségi 

politikában és az azokon alapuló nemzeti politikákban;  
o a nemi alapú megkülönböztetés elleni küzdelmet;  
o a kérdés tudatosítását az uniós polgárok körében.  

 
Az EIGE alapító rendelete szerint e segítség elsősorban a közösségi intézményeknek, 
különösen a Bizottságnak, valamint a tagállamok hatóságainak biztosított technikai 
segítségnyújtás formáját ölti. 
 
Küldetés és feladatok  

 Információk gyűjtése, elemzése és terjesztése  
A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének fő tevékenységei közé tartozik a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó információk gyűjtése, rögzítése, elemzése és terjesztése az 
egész Közösségre kiterjedően. Szigorú kritériumok alapján módszereket dolgoz ki az 
adatok objektivitásának, összehasonlíthatóságának és megbízhatóságának javítására 
európai szinten. Objektív, megbízható és összehasonlítható információk alapján 
módszertani eszközöket dolgoz ki annak támogatása érdekében, hogy a nemek közötti 
egyenlőséget beépítsék valamennyi közösségi politikába. Az információk gyűjtése és 
elemzése kiterjed a nemzetközi szervezetekre és harmadik országokra is, hogy lehetővé 
tegyék a nemekkel kapcsolatos kérdések átfogóbb megértését az Európai Unión kívül.  
 
Ezzel kapcsolatban a cél az, hogy támogassák a Bizottságot arra irányuló erőfeszítéseiben, 
hogy beépítse a nemek közötti egyenlőséget a külkapcsolati és fejlesztéspolitikai 
területekbe. Végül pedig felméréseket készít az európai helyzetről a nemek közötti 
egyenlőség vonatkozásában. 
 

 A párbeszéd előmozdítása európai szinten  
Az Intézet tevékenységeket is szervez, hogy ösztönözze a tapasztalatcserét és az európai 
szintű párbeszéd kialakítását valamennyi érdekelt féllel, mint például a közösségi és 
tagállami intézményekkel, a szociális partnerekkel, a nem kormányzati szervezetekkel, a 
kutatóközpontokkal stb. 
 
Részletesebben megfogalmazva az Intézet: 
o létrehozza és koordinálja a nemek közötti egyenlőség európai hálózatát;  
o ad hoc szakértői üléseket szervez;  
o ösztönzi az információcserét a kutatók között, és elősegíti, hogy a nemi szemlélet 

bekerüljön kutatásaikba;  
o kibontakoztatja a párbeszédet és az együttműködést a nem kormányzati és 

esélyegyenlőségi szervezetekkel, egyetemekkel, szakértőkkel, kutatóközpontokkal és 
szociális partnerekkel.  

 
 A lakosság tudatosságának növelése 

Az Intézet segítséget nyújt európai szintű konferenciák, kampányok és találkozók 
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szervezésében, hogy tudatosítsa az uniós polgárok körében a nemek közötti egyenlőség 
kérdését. Minden esemény következtetésekkel zárul le, amelyeket a Bizottság elé 
terjesztenek. Emellett a közvéleményt tájékoztatják a nemek közötti egyenlőség kérdéséről, 
mégpedig úgy, hogy hozzáférést biztosítanak ezekhez az információkhoz egy 
dokumentációs központon és weboldalon keresztül. Végül pedig az Intézet olyan 
információkat terjeszt, amelyek a nők és férfiak nem sztereotip szerepeit világítják meg az 
élet minden területén. 

 
 Az Intézet működése 

Az Intézet közösségi hatáskörök keretében, az EU nemek közötti egyenlőség területén 
érvényes prioritásaival összhangban látja el feladatait. Az Intézet működését úgy szervezik 
meg, hogy a nemzeti hatóságoktól, a civil társadalomtól és a közösségi intézményektől 
függetlenül működjön, ezzel biztosítva tevékenységének átláthatóságát. Az Intézet jogi 
személyiséggel rendelkezik, és az igazgatótanácsból, az igazgatóból és a személyzetből, 
valamint a szakértői fórumból áll. Székhelye Vilniusban (Litvániában) van. 
A rendelet 12. cikkének (1) bekezdése alapján az Intézet igazgatói tisztségére jelölt személy, 
Langbakk asszony 2009. január 12-én nyilatkozatot tett az Európai Parlament Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottsága előtt. Langbakk asszony 2009 áprilisától tölti be tisztségét. 
Az Intézmény teljes körű működésének 2008. január 18-án kellett megindulnia, azonban 
létrehozásában késedelem mutatkozott. Jelenleg folyik a személyzet felvétele és a szakértői 
fórum tagjainak kinevezése. 
 

2.5 A PROGRESS program 
 
Közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program – PROGRESS (2007–
2013) 
A PROGRESS program célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson az Európai Unió 
foglalkoztatási és szociális célkitűzéseinek megvalósításához. Ezzel hozzájárul a lisszaboni 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. A PROGRESS elemzési, kölcsönös tanulási, 
tudatosító és terjesztő tevékenységeket finanszíroz, valamint támogatást nyújt a fő 
szereplőknek a 2007–2013-as időszakban.  
 
 
A program öt szakaszra osztható a fő tevékenységi területeknek megfelelően:  

o foglalkoztatás 
o szociális védelem és társadalmi integráció  
o munkakörülmények  
o sokszínűség és a megkülönböztetés elleni küzdelem  
o valamint a nők és férfiak közötti egyenlőség. 

A PROGRESS program létrehozásáig a Közösség tevékenységeit a foglalkoztatás, a 
társadalmi integráció és a szociális védelem, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és a 
megkülönböztetésmentesség területén külön cselekvési programok támogatták.  
 
A nők és férfiak közötti egyenlőség a PROGRESS program keretében 
A PROGRESS programnak ez a szakasza a nemek közötti egyenlőség elvének hatékony 
végrehajtását támogatja, és elősegíti annak általános érvényesítését az EU politikáiban a 
következőkön keresztül: 
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o A nemek közötti egyenlőséggel és ezen elv általános érvényesítésével kapcsolatos 
helyzet megértésének javítása, elsősorban elemzésen és tanulmányokon, statisztikák és 
mutatók kidolgozásán, valamint a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok 
hatásának elemzésén keresztül. 

o A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó uniós jogszabályok végrehajtásának 
támogatása hatékony nyomon követéssel, a terepen dolgozók számára szemináriumok 
szervezésével, valamint a szakosodott esélyegyenlőségi szervek hálózatba 
szervezésével. 

o Tudatosítás, információk terjesztése és viták ösztönzése a nemek közötti 
egyenlőséggel és ezen elv általános érvényesítésével kapcsolatos fő kihívásokról és 
politikai kérdésekről a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek és más 
érdekelt felek körében. 

o A fő európai szintű hálózatok kapacitásainak fejlesztése a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos közösségi politikai célok és stratégiák támogatása és 
továbbfejlesztése érdekében. 

 
Finanszírozás  
A teljes program költségvetése 657 590 000 EUR a 2007–2013-as időszakra. A finanszírozás 
különböző szakaszok szerinti bontása a következő alsó határértékek szerint alakul: 

o foglalkoztatás: 23% 
o szociális védelem és társadalmi integráció: 30%  
o munkakörülmények: 10%  
o sokszínűség és megkülönböztetés elleni küzdelem: 23%  
o nemek közötti egyenlőség: 12%.  

 
A fennmaradó 2%-ot a program irányítási költségeinek fedezésére használják fel. 
 

2.6 Aktuális jogalkotási javaslatok az Európai Parlament előtt 
 
2006 márciusában az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedés, a jólét és a 
versenyképesség megvalósítása érdekében jobb egyensúlyt kell teremteni a munka és a 
magánélet között, és jóváhagyta a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot. 2007 
decemberében és 2008 márciusában a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy értékelje a 
munka és a magánélet összeegyeztetését támogató jogi keretet és a lehetséges javítási 
igényeket ezen a területen, és megismételte, hogy további erőfeszítéseket kell tenni a munka 
és a magánélet összeegyeztethetősége érdekében mind a nők, mind pedig a férfiak számára. 
 
2008 októberében az Európai Bizottság új javaslatokat terjesztett elő, amelyek a hivatás és a 
családi élet összeegyeztethetőségére irányultak: az úgynevezett „családpolitikai csomagot”. A 
Bizottságnak a munka és a családi élet összeegyeztetésére irányuló csomagja négy fő részből 
áll:  

o politikai dokumentum (közlemény), amely felvázolja a hátteret és az összefüggéseket. 
o két jogalkotási javaslat (a hatályos irányelvek felülvizsgálatára), valamint 
o jelentés az EU országai által a gyermekgondozásról szóló úgynevezett „barcelonai 

célok” megvalósítása felé tett előrelépésekről. 
 
Irányelv az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmódról 
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2009. május 6-án az Európai Parlament 550 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 57 
tartózkodás mellett elfogadta Astrid LULLING (EPP-ED, LU) jelentését és azt a jogalkotási 
állásfoglalást, amely az együttdöntési eljárás első olvasatában módosítja az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 
86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet. 
 
A politikai megállapodás elfogadását a Tanácsban a Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi 
és Fogyasztóvédelmi Tanács 2009. november 30-i ülésére tervezik. 
 
A szülési szabadságról szóló irányelv 
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság elfogadta az Edite ESTRELA (PES, PT) által 
készített jelentést, amely az együttdöntési eljárás első olvasatában módosítja a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/858/EGK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot. Az 
EP plenáris ülése ekkor 2009. május 6-án úgy döntött, hogy visszautalja a jelentést a Nőjogi 
és Esélyegyenlőségi Bizottságnak, amelynek most új jelentést kell elfogadnia. 
 
Határozat az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és 
az áldozatok védelméről 
Az emberkereskedelemről szóló tanácsi kerethatározat módosítására irányuló javaslatot a 
Bizottság 2009 márciusának végén terjesztette elő, és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságot jelölték ki illetékes bizottságnak. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot kérték fel arra, hogy nyilvánítson véleményt a javasolt kerethatározatról. 
 

2.7 Az Európai Bizottság soron következő cselekvései 
 
A Bizottság 2009. évi munkaprogramja szerint az elkövetkező hónapokban két olyan 
jogalkotási javaslatot terjesztenek elő, amelyek a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
tevékenységi területéhez kapcsolódnak: 
 

o Irányelvre irányuló javaslat, amely hatályba lépteti az UNICE, a CEEP és az ESZSZ 
által kötött, a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK tanácsi 
irányelvhez csatolt keretmegállapodást módosító, a Business Europe, az EUC, a CEEP 
és az UEAMPE által kötött keretmegállapodást (a tervek szerint a Bizottság 2009. 
júliusban fogadja el) 

o Irányelvre irányuló javaslat az apaságról, az örökbefogadásról és a 
gyermekgondozási szabadságról (a tervek szerint a Bizottság 2009 negyedik 
negyedévében fogadja el) 

 

2.8 Hasznos linkek a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó uniós 
dokumentumokkal és jogszabályokkal kapcsolatban 
 

 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Roadmap 
for equality between women and men 2006-2010 [COM(2006) 92 final]. 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_en.pdf
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 Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 27 February 2009, 
Equality between women and men - 2009 [SEC(2009)165].  
 

 Decision No 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 
establishing for the period 2007-2013 a specific programme to prevent and combat violence 
against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne 
III programme) as part of the General Programme Fundamental Rights and Justice [OJ L 173 
of 3.7.2007] 
 

 Regulation (EC) No 1922/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 
December 2006 on establishing a European Institute for Gender Equality [OJ L 403 of 
30.12.2006] 
 

 Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 
2006 establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity -- 
PROGRESS [OJ L 315 of 15.11.2006]. 
 

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the application 
of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing Directive 86/613/EEC [COM(2008)0636 final] 
 

 Lulling-jelentés  A plenáris ülésen 2009. május 6-án elfogadott jelentés 
Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an 
activity in a self-employed capacity and repealing Directive 86/613/EEC  
  

 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on amending 
Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in 
the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth 
or are breastfeeding [COM(2008)0637] 
  

 Estrela-jelentés  A FEMM által 2009. április16-án elfogadott jelentés 
Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council 
amending Council Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage 
improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have 
recently given birth or are breastfeeding  
 

 Proposal for a Council Framework decision on preventing and combating trafficking in 
human beings, and protecting victims, repealing Framework Decision 2002/629/JHA 
[COM(2009)136 final] 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0077:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:173:0019:0026:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0009:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:315:0001:0008:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0636:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0636:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0636:FIN:en:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0364+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0364+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0364+0+DOC+XML+V0//EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0637:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0637:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0637:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0637:FIN:en:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0267+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0267+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0267+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2009-0267+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN


CM\787705HU.doc 19/27 PE427.253v01-00 

 HU 

3. A Tanács legutóbbi és soron következő elnökségeinek 
tevékenységei a nemek közötti egyenlőség terén  

 

3.1 Háttér: 
 
A 2000-es évek kezdete óta az EU tagállamai több politikai területen is számos cselekvést és 
célkitűzést fogadtak el a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében. Ezek közül a 
következőkre érdemes felhívni a figyelmet: 
 

o A lisszaboni Európai Tanács (2000) kötelezettségvállalása, hogy a lisszaboni 
stratégia keretében 2010-re 60%-ra emeli a nők foglalkoztatási rátáját, és 
orvosolja a nemek közötti egyenlőtlenséget a munkaerőpiacon. 

o A barcelonai Európai Tanács (2002) kötelezettségvállalása, hogy megszünteti a nők 
munkaerő-piaci részvételét visszatartó tényezőket, és törekszik arra, hogy – 
figyelembe véve a gyermekgondozási létesítmények iránti igényt és az ellátás nemzeti 
mintáit – 2010-ig a 3 év és a kötelező iskoláskor közötti gyermekek 90%-a 
számára, valamint a 3 év alatti gyermekek 33%-a számára gyermekgondozást 
biztosítson. 

o A 2003. tavaszi Európai Tanács felkérése, hogy a Bizottság az EU tagállamaival 
együttműködésben készítsen éves jelentést a tavaszi Európai Tanács számára a 
nemek közötti egyenlőség felé mutató fejleményekről, és adjon iránymutatásokat 
a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről valamennyi politikai 
területen. 

o Az Oktatási, Ifjúságpolitikai és Kulturális Tanács által 2003-ban kötött megállapodás 
arról a célkitűzésről, hogy 2010-ig legalább 15%-kal növelik a matematikából, 
természettudományokból és technológiákból felsőfokú végzettséget szerzők 
számát az Európai Unióban, miközben csökkenteni kell a nemek közötti 
egyensúlytalanságot. 

3.2 A legutóbbi években indított cselekvések és kezdeményezések: 
 
A fent említett tendencia az elmúlt években is folytatódott, például a következő fontos 
kezdeményezések keretében: 

o A pekingi cselekvési platform 10 éves felülvizsgálata keretében az EU nemek közötti 
egyenlőségért felelős miniszterei 2005. február 4-én közös nyilatkozatot fogadtak 
el, amely többek között megerősíti az erőteljes támogatást és elkötelezettséget a 
pekingi nyilatkozat és cselekvési platform teljes körű és hatékony végrehajtása 
mellett. E nyilatkozat alapján 2005 júniusában a Tanács felkérte a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy erősítsék meg a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szolgáló 
intézményi mechanizmusokat, és teremtsék meg a keretet a pekingi cselekvési 
platform végrehajtásának értékelésére, hogy következetesebben és módszeresebben 
nyomon lehessen követni a haladást; a Tanács felkérte továbbá a Bizottságot, hogy a 
tavaszi Európai Tanácsnak benyújtandó éves jelentésében szerepeltesse a pekingi 
cselekvési platform nyomon követésére kidolgozott releváns mutatók értékelését. 

o A Versenyképességi Tanács 2005 áprilisában felkérte a tagállamokat, hogy első 
lépésként tűzzék ki azt a célt, hogy 25%-ra növelik a nők arányát a közszféra 
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vezető beosztásaiban, valamint ösztönzik részvételüket az ipari kutatásban és 
technológiában. 

 
o 2005 júniusában az Európai Bizottság javasolta, hogy szervezzenek magas szintű 

éves csúcstalálkozót a miniszterek, a nemzeti esélyegyenlőségi szervek elnökei, az 
uniós szintű nem kormányzati szervezetek elnökei, az uniós szociális partnerek és 
a nemzetközi szervezetek képviselői számára. Az első csúcstalálkozóra 2007-ben, 
Berlinben került sor, a 2007-es Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év 
elindításával összefüggésben. A második esélyegyenlőségi csúcstalálkozót 2008 őszén 
tartották Párizsban. A harmadik esélyegyenlőségi csúcstalálkozót a tervek szerint 
2009. november 16–17-én rendezik Stockholmban. 

o A 2006. tavaszi Európai Tanács megállapította, hogy a nemek közötti egyenlőség 
politikája létfontosságú a gazdasági növekedéshez, a jóléthez és a 
versenyképességhez, és ezt szem előtt tartva elfogadta a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumot.  

 
A paktum célja cselekvésre bátorítani tagállami és uniós szinten a következő 
területeken: 
- a nemek közötti szakadék felszámolása és a nemi alapú sztereotípiák elleni küzdelem 
a munkaerőpiacon;  
- a munka és a magánélet közötti jobb egyensúlyt elősegítő intézkedések mindenki 
számára; 
- az irányítást megerősítő intézkedések a nemek közötti egyenlőség elvének általános 
érvényesítése és a jobb nyomon követés révén. 

 
A nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumot, valamint a nők és férfiak 
közötti egyenlőségről szóló éves jelentést integrálni kell a növekedési és 
foglalkoztatási partnerség bevált nyomon követési mechanizmusaiba, és azoknak arra 
kell irányulniuk, hogy előmozdítsák a nemek közötti egyenlőség elvének általános 
érvényesítését a stratégia keretében folytatott fellépésekben.  

 
o A 2007. tavaszi Európai Tanács létrehozta az Európai Szövetség a Családokért 

platformot, amely a tagállamok számára kínál vélemény- és információcserét a 
családbarát kezdeményezések terén. 

 
o 2007. május 15-én Németország, Portugália és Szlovénia háromoldalú elnökségi 

nyilatkozatot írt alá az Európai Unióban a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításáról, valamint a növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló 
lisszaboni stratégiában a nemi szempont erősítéséről. A nemi sztereotípiák 
megszüntetése volt a három elnökség által a nemek közötti egyenlőség terén végzett 
munkát összekapcsoló téma. Ebben az összefüggésben a nemek közötti egyenlőségért 
és családpolitikáért felelős miniszterek informális ülésén – amelyet a német elnökség 
idején tartottak 2007. május 15–16-án – egyik kulcskérdésként tárgyalták a nők és 
különösen a férfiak előtt a változó nemi szerepmodellek nyomán felmerülő 
kihívásokat. A portugál elnökség 2007. október 3-án „Vállalkozó szellem és 
foglalkoztathatóság – Nemi sztereotípiák” címmel szervezett konferenciát európai 
szakértők részvételével. 2008. január 30-án pedig a szlovén elnökség rendezett európai 
szintű konferenciát „A nemi sztereotípiák megszüntetése – Lehetetlen küldetés?” 
címmel. 
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o A Foglalkoztatási, Szociális, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) 

2009. június 8–9-i ülésén az EU miniszterei következtetéseket fogadtak el „A nők 
és férfiak esélyegyenlősége: aktív és méltóságteljes öregedés” címmel, amelyben 
felszólítják „a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a nők nagyobb kitettségét a 
szegénység kockázatának, különösen időskorban, elsősorban a nyugdíjrendszereik 
reformja során; ennek nyomán bátorítani kell a tagállamokat annak biztosítására, hogy 
a nyugdíjrendszerek figyelembe veszik a gondozási kötelességeik miatt szakmai 
előmenetelüket megszakító nők és férfiak helyzetét, és hogy elkerülik az új függőségi 
csapdahelyzetek kialakulását”.  

 
3.3 A svéd elnökség által előirányzott cselekvések és kezdeményezések 
(2009 második féléve) 
 
A nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek munkájának fókuszában a svéd elnökség 
alatt a nemek közötti egyenlőségnek a gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban 
betöltött jelentősége áll majd. További fontos témák között szerepel a férfiak által a nők 
ellen elkövetett erőszakkal szembeni kezdeményezések, valamint az ENSZ nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervének, a pekingi cselekvési platformnak a 
nyomon követése. Az elnökség dolgozni fog azon is, hogy határozatot hozzon két 
irányelvtervezetről, amelyekről jelenleg folynak a tárgyalások a társjogalkotókkal: az 
önálló vállalkozói tevékenységet folytató nőkkel és férfiakkal szembeni egyenlő bánásmód 
(LULLING-jelentés – az EP első olvasatban 2009. május 6-án fogadta el) és a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések (ESTRELA-jelentés – a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 2009. április 16-án fogadta el, az EP plenáris ülése pedig 2009. 
május 6-án utalta vissza a bizottsághoz).  
 

3.4 Hasznos linkek 
 

 European Pact for Gender Equality (European Council March 2006 - annex II) 
 

 European Council – Presidency Conclusions 
 

 EPSCO Council - Press releases 
 

 EPSCO Council 8-9 June 2009 – Council Conclusions on Equal opportunities for women 
and men: active and dignified ageing  

 
 Swedish Presidency Programme 
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4. A nők jogai és a nemek közötti egyenlőség az ENSZ 
rendszerében  

 
A nők jogainak előmozdítására irányuló erőfeszítések világszerte már régóta rendelkeznek 
egy globális dimenzióval. Az első transznacionális feminista hálózatok már a tizenkilencedik 
század közepén megalakultak, azzal a céllal, hogy szavazati jogot szerezzenek a nőknek, 
előmozdítsák a békét, és biztosítsák a nem háztartásbeli női munkára vonatkozó 
jogszabályokat. Ugyanakkor különböző nemzetközi szervezetek központi politikai kérdésként 
azonosították a nemek közötti egyenlőséget, sokan már megalapításukkor. Ezen a területen az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) vált kulcsszereplővé. Létrejöttének első évében az 
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) létrehozta a nők státuszával foglalkozó 
bizottságot (CSW). A CSW tevékenységeinek fő hatása abban állt, hogy a legkülönbözőbb új 
transznacionális feminista hálózatok jöttek létre, valamint bővültek azok a politikai területek, 
amelyeket az ENSZ és különböző szervei alapvető fontosságúnak neveztek meg a nők 
társadalmi, gazdasági és politikai kibontakoztatásában.  
 

4.1 A Pekingben aláírt cselekvési platform (1995) 
 
A Pekingben aláírt cselekvési platform (1995) tizenkét „stratégiai célkitűzésre” 
összpontosított, amelyek két új „metastratégiába” csoportosíthatók át a nők és férfiak közötti 
egyenlőség megvalósítása érdekében. Ezek a következők: 
 

o A „döntéshozatalban való egyenlő részvétel” koncepciója, amelyet úgy ír le a 
cselekvési platform, mint „egy előmozdító funkció, amely nélkül nagyon 
valószínűtlen, hogy megvalósítható az egyenlőség dimenziójának tényleges 
integrálása a kormányzati döntéshozatalba. [Ez] nem egyszerűen csak az igazságosság 
és a demokrácia követelése, hanem egyben szükséges feltételnek tekinthető ahhoz, 
hogy a nők érdekeit figyelembe vegyék” (UN 1995).  

o A „nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének” koncepciója, amelyet úgy 
határoz meg, mint „nemi szempont” alkalmazását „valamennyi programban és 
politikában, hogy a döntések meghozatala előtt elemezzék a nőkre, illetve a férfiakra 
gyakorolt hatásokat” (UN 1995).  

 
Egymással összefüggésben szemlélve e stratégiák azt sugallják, hogy a nemek közötti 
egyenlőség nem valósítható meg a következők nélkül: (1) a nők mint politikai döntéshozók 
bevonása; és (2) a nemi vonatkozások mérlegelése valamennyi közpolitikában. 
 
Lásd: http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en 
 

4.2 Millenniumi fejlesztési célok (MDG) 
 
Az Egyesült Nemzetek millenniumi nyilatkozatában (2000. szeptember) a következő 
fejlesztési célokat fogadták el: 

o a rendkívüli szegénység és éhezés felszámolása; 
o az egyetemes alapfokú oktatás elérése; 
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o a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, és a nők képességeinek és lehetőségeinek 
kibontakoztatása; 

o a gyermekhalandóság csökkentése; 
o az anyák egészségének javítása; 
o a HIV/AIDS, a malária és más betegségek elleni küzdelem; 
o a környezeti fenntarthatóság biztosítása; 
o globális fejlesztési partnerségek kialakítása. 
 

A célokat mint a fejlődés terén elért előrelépések mérésére szolgáló keretet közösen 
elfogadták. Céljuk viszonyítási pontokat adni az eredmények mérésére, nem csak a fejlődő 
országok, hanem a gazdag országok számára is, amelyek segítenek finanszírozni a fejlesztési 
programokat, továbbá a többoldalú intézmények számára is, amelyek pedig a programok 
végrehajtását segítik elő. Az első hét cél kölcsönösen erősíti egymást, céljuk pedig a 
szegénység minden formájának csökkentése. Az utolsó cél – globális „fejlesztési partnerség” 
– az első hét cél elérésének eszközeiről szól. 
 
Lásd: http://www.un.org/millenniumgoals/ 
 
Az EU  
Az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy megvalósítja a célok finanszírozására vonatkozó 
„GNP 0,7 ajánlást”. A nemek közötti egyenlőség összefüggésében az EU célja összekapcsolni 
a millenniumi fejlesztési célokat a Pekingben aláírt cselekvési platform célkitűzéseivel, hogy 
releváns mutatókat dolgozzon ki az egyes területekre vonatkozóan, és értékelje az előrelépést. 
A pekingi cselekvési platform aláírását követően a madridi Európai Tanács (1995. december) 
kérte a platform tagállami végrehajtásának éves felülvizsgálatát. 1998. december 2-án a 
Tanács megállapodott abban, hogy a cselekvési platform végrehajtásának éves értékelésében 
helyet kap egy javaslat a kvantitatív és kvalitatív mutatók és referenciaszintek készletéről. 
Azóta ez az elnökségek hagyományos feladatává vált, 2006-tól pedig kétévente végzik el ezt a 
tevékenységet. A következő egyedi témákat elemezték ebben az összefüggésben: „A nők 
részvétele a hatalomban és a döntéshozatali folyamatokban” (1999); „A munka és a családi 
élet összeegyeztetése” (2000); „Bérezési egyenlőtlenség” (2001); „Nőkkel szembeni, családon 
belüli erőszak” (2002); „Nők és férfiak a gazdasági döntéshozatalban” (2003); „Munkahelyi 
szexuális zaklatás” (2004); „Nők és az egészségügy” (2006); „Intézményi mechanizmusok” 
(2006); „A nők oktatása és képzése” (2007); és „A nők és a szegénység” (2007). 
 

4.3 A pekingi cselekvési platform nyomon követése (Peking + 5) 
 
Az ENSZ Közgyűlésének huszonharmadik rendkívüli ülésszakát 2000. június 5–9-én tartották 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének székhelyén, New Yorkban a „Nők 2000-ben: nemek 
közötti egyenlőség, fejlődés és béke a huszonegyedik században” címmel, amelyen politikai 
nyilatkozatot és eredményeket összefoglaló dokumentumot fogadtak el „további cselekvések 
és kezdeményezések a pekingi nyilatkozat és cselekvési platform végrehajtása céljából” 
címmel. 
 
A Közgyűlés huszonharmadik rendkívüli ülésszaka rámutatott, hogy számos országban 
„nemzeti mechanizmusokat alakítottak ki vagy erősítettek meg, és ezeket intézményi alapként 
ismerték el, amely katalizátorként működik a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, a 
nemek közötti egyenlőség elvének általános érvényesítésében, valamint a cselekvési platform 
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végrehajtásának nyomon követésében”. Bár rámutattak, hogy „előrelépés történt e 
mechanizmusok tevékenységeinek láthatóságában, státuszában, hatókörében és 
koordinálásában”, sok országban akadályokat is feltártak, amelyek a nemzeti mechanizmusok 
hatékonyságának útjában állnak. Ezek közé tartozik az elégtelen finanszírozás és emberi 
erőforrások, a politikai akarat és elkötelezettség hiánya a legmagasabb szinten, a nemek 
közötti egyenlőség kérdésének hiányos ismerete és ezen elv elégtelen érvényesítése a 
kormányzati struktúrákban, körvonalazatlan mandátumok, valamint strukturális és 
kommunikációs problémák a kormányzati hivatalokon belül és azok között. 
 
Lásd: http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf 
 

4.4 A pekingi cselekvési platform nyomon követése (Peking + 10) 
 
2005-ben az ENSZ tagállamai a CSW 49. ülésszakán tízéves felülvizsgálatot készítettek a 
pekingi nyilatkozat és cselekvési platform végrehajtásában elért előrelépésről. A Főtitkát „A 
pekingi cselekvési platform végrehajtásának felülvizsgálata” című jelentése, valamint a 
Közgyűlés rendkívüli ülésszakának eredményeit összefoglaló dokumentum, amely a „Nők 
2000-ben: nemek közötti egyenlőség, fejlődés és béke a huszonegyedik században” címet 
viseli (E/CN.6/2005/2), 12 kritikus aggodalomra okot adó területtel, valamint a Közgyűlés 
huszonharmadik rendkívüli ülésszakán felmerült kérdésekkel foglalkozott. 
 
A tízéves felülvizsgálat eredményeként a CSW nyilatkozatot fogadott el, amelyben 
megerősítették a pekingi nyilatkozatot és cselekvési platformot; üdvözölték az elért 
előrelépéseket, ugyanakkor hangsúlyozták a fennálló akadályokat és kihívásokat; valamint 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy további intézkedéseket tesznek a teljes körű és gyorsabb 
végrehajtás érdekében. A nyilatkozat emellett hangsúlyozta, hogy a teljes körű és hatékony 
végrehajtás elengedhetetlen a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok, köztük a 
millenniumi nyilatkozatban szereplő célok eléréséhez, és elismerte, hogy a pekingi 
nyilatkozat és cselekvési platform végrehajtása és a nőkkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény szerinti 
kötelezettségvállalások teljesítése kölcsönösen erősítik egymást a nemek közötti egyenlőség 
és a nők kibontakoztatásának elérésében. A nyilatkozat felszólította az ENSZ rendszerét, a 
nemzetközi és regionális szervezeteket, a civil társadalom valamennyi szektorát, köztük a nem 
kormányzati szervezeteket, valamint a nőket és férfiakat, hogy vállaljanak teljes körű 
elkötelezettséget, és fokozzák közreműködésüket a pekingi nyilatkozat és cselekvési platform 
végrehajtásában. 
 
Lásd: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/N05/254/52/PDF/N0525452.pdf?OpenElement 
 
Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága: 
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság egy eseti küldöttsége részt vett az ENSZ nők 
helyzetével foglalkozó bizottságának 2005. február 28. és március 11. között New Yorkban 
megrendezett 49. ülésszakán, amelynek célja a pekingi cselekvési platform végrehajtásának 
felülvizsgálata volt, 10 évvel annak bevezetése után. A bizottság a 49. ülésszak 
előkészületeiben is részt vett a luxemburgi elnökség által 2005. február 2–3-án 
Luxembourgban megrendezett konferencián. 
A bizottság álláspontjának főbb vonalait az Európai Parlament 2005. március 10-i 
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állásfoglalása tartalmazta, amely többek között a következőkre szólított fel: 
- a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 
ENSZ-egyezmény tagállamok általi ratifikálása; 
- a nők magasabb arányú részvétele a gazdasági, politikai és társadalmi döntéshozatali 
folyamatban; 
- a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének és a nemek szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésnek a közösségi jogszabályokban való végrehajtása. 
 
Lásd: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5220522 és: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-
0073+0+DOC+XML+V0//EN 
 
A 4. Nőügyi Világkonferencián elfogadott cselekvési platform nyomon követése képezte 
tárgyát a Bizottság és a Tanács elé terjesztett számos szóbeli választ igénylő kérdésnek a 
2005. március 8-i nemzetközi nőnappal összefüggésben tartott európai parlamenti vita 
keretében. 
 
 
Az Európai Unió Tanácsa: 
A pekingi cselekvési platform 10 éves felülvizsgálata keretében az EU nemek közötti 
egyenlőségért felelős miniszterei 2005. február 4-én közös nyilatkozatot fogadtak el, amely 
többek között megerősíti az erőteljes támogatást és elkötelezettséget a pekingi nyilatkozat és 
cselekvési platform teljes körű és hatékony végrehajtása mellett. A pekingi cselekvési 
platformról szóló következtetéseiben az Európai Unió Tanácsa arra ösztönözte a tagállamokat, 
hogy a jövőre nézve prioritásként dolgozzák ki a nemek közötti egyenlőség elvének általános 
érvényesítésére szolgáló módszereket és eszközöket, mint amilyen a nemek szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés, a nemi szempontú audit és hatásvizsgálat, valamint 
fejlesszék tovább a nemi kérdésekkel kapcsolatos szakértelmet és képzést. Egyebek mellett 
azt is sürgette, hogy a nemi szempontokat teljes mértékben figyelembe kell venni a 
millenniumi nyilatkozat magas szintű felülvizsgálata során, és azokat integrálni kell a 
millenniumi projektben kijelölt hét stratégiai prioritáson keresztül, hogy ezzel 
kibontakoztassák a nők képességeit és lehetőségeit, és teljesítsék a millenniumi fejlesztési 
célokat. 
2007 decemberében a Tanács felkérte a tagállamokat és a Bizottságot, hogy rendszeresen 
vizsgálja felül az azokban a kérdésekben elért haladást, amelyekre vonatkozóan uniós szinten 
már mutatókat fogadtak el, kezdve a „Nők és a döntéshozatal”, valamint „A hivatás és a 
családi élet összeegyeztethetősége” területekkel. E felülvizsgálatot első fordulóban a szlovén 
elnökség végezte el 2008 első félévében, majd második fordulóban a francia elnökség 2008 
második félévében.  
 
Lásd: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5220522  
 

4.5 A pekingi cselekvési platform nyomon követése (Peking + 15) 
 
A svéd elnökség: 
2009 őszére a svéd Integrációs és Nemi Esélyegyenlőségi Minisztérium nemek közötti 
egyenlőségért felelős egysége azt a feladatot kapta, hogy elemezze a pekingi cselekvési 
platform nyomon követését. A munkát Marianne Laxén igazgató vezette, emellett pedig a 
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Legfelső Közigazgatási Bíróság bíráiból, továbbá kutatókból és statisztikusokból álló 
szakértői csoport kapcsolódott be a projektbe. A Stockholmi Egyetemről Lenita Freidenvallt 
(PhD) jelölték ki a kutatócsoport koordinátorának. A jelentést első alkalommal a 2009. 
novemberi ENSZ-konferencián, majd a CSW 2010. márciusi ülésén mutatják be.  
 
2009 decemberében az esélyegyenlőségi miniszterek ülésén az Európai Unió Tanácsa 
várhatóan következtetéseket fogad el a fent említett jelentés alapján. 
 
Lásd: http://www.eu2009.se/ 
 

4.6 Hasznos linkek 
 
Az Európai Parlament állásfoglalásai 

 

 Gender mainstreaming in EU external relations and peace-building / nation-building  

 Gender equality and women empowerment in development cooperation  

 Development perspectives on peace-building and nation building in post-conflict 
situations   

 Women in international policy 

 Perspectives of women in international trade  

 The situation of women in armed conflicts and their role in the reconstruction and the 
democratic process in countries after a conflict  

 ORAL QUESTION on the follow up of the Fourth World Conference on Women 
Platform for Action (Beijing + 10)  

 Violation of women's rights and Union international relations  
 

 Further to the Council and Commission statements pursuant to Rule 37(2) of the Rules of 
Procedure by the following Members: Miet SMET, Maria Antonia AVILES PEREA, 
Christa KLASS and Astrid LULLING on behalf of the PPE-DE Group on the outcome of 
the Special Session of the General Assembly of the United Nations entitled “Women 
2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”, 5-9 June 2000  

 European Parliament resolution on the follow-up to the Beijing Action Platform 
(2000/2020(INI))  

 Report on the follow-up to the Beijing  (2000/2020(INI))  

 Resolution on International Women's Day and the violation of women's rights   

 Fourth United Nations International Conference on Women (September 1995, Beijing)  
 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5530842
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5625062
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5319412
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5319412
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5303792
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5288682
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2005-0006+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2005-0006+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A5-2003-0334&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A5-2003-0334&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=180500&DATEF=000518&TYPEF=A5&PrgPrev=TYPEF@A5|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO00|NUMERO@125|YEAR@00|PLAGE@1&LANGUE=EN
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=180500&DATEF=000518&TYPEF=A5&PrgPrev=TYPEF@A5|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO00|NUMERO@125|YEAR@00|PLAGE@1&LANGUE=EN
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=180500&DATEF=000518&TYPEF=A5&PrgPrev=TYPEF@A5|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO00|NUMERO@125|YEAR@00|PLAGE@1&LANGUE=EN
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=180500&DATEF=000518&TYPEF=A5&PrgPrev=TYPEF@A5|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO00|NUMERO@125|YEAR@00|PLAGE@1&LANGUE=EN
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&SDOCTA=14&TXTLST=1&TPV=PROV&POS=1&Type_Doc=RESOL&DATE=180500&DATEF=000518&TYPEF=A5&PrgPrev=TYPEF@A5|PRG@QUERY|APP@PV2|FILE@BIBLIO00|NUMERO@125|YEAR@00|PLAGE@1&LANGUE=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0237+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0237+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=94972
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=94202
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Egyéb hasznos linkek: 
 United Nations Global Issues (Egyesült Nemzetek – Globális kérdések): Women- Website  

 UNFPA – Egyesül Nemzetek Népesedési Alapja 

• Weboldal: http://www.unfpa.org/public/  

• Delivering on the Promise of Equality: UNFPA’S Strategic Framework on Gender 
Mainstreaming & Women’s Empowerment 2008-2011 

 ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa 

• Report of the United Nations Development Fund for Women on the Activities of the 
Fund to Eliminate Violence Against Women: Note by the Secretary-
General A/HRC/10/43–E/CN.6/2009/10  

 IANWGE – a nőkkel és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó ügynökségek közötti 
hálózat 

• UN System Wide Policy and Strategy on Gender Equality and Empowerment of 
Women: Website  

 OSAGI: nemi kérdésekkel és a nők előmenetelével foglalkozó különleges tanácsadói iroda  

 INSTRAW: Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kutató- és Képzőintézete a nők 
előmeneteléért  

 UNIFEM: Az ENSZ Női Fejlesztési Alapja 

• Who Answers to Women? Gender and Accountability. Progress of the World’s 
Women 2008/2009 (2008)  

• UNIFEM Strategic Plan, 2008–2011  

 UNIFEM Regional Office for Central and Eastern Europe 

 DAW: - A nők előmenetelével foglalkozó részleg  

 UN - ESCWA – Nyugat-Afrikai Gazdasági és Szociális Bizottság: Nők Központja (ECW)  

 CEDAW - UN – Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának kiküszöböléséről  

 UNESCO – A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének forrásközpontja  

 Women Watch  - Az Egyesült Nemzetek ügynökségek közötti hálózata a nőkről és a nemek 
közötti egyenlőségről 

 WORLD BANK - Gender and development - World Bank Gender Mainstreaming Strategy 
Paper  

 OCHA – Humanitárius Ügyek Koordinációs Irodája: Nemek közötti egyenlőség 
 

 

http://www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=351&filterListType
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/
http://www.un-instraw.org/
http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=131
http://www.unifem.org/progress/2008/
http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=100
http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=100
http://www.unifem.sk/
http://www.un.org/womenwatch/daw/
http://www.escwa.un.org/divisions/ecw.asp?division=ecw
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=3160&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.un.org/womenwatch/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:20167522%7EmenuPK:489177%7EpagePK:148956%7EpiPK:216618%7EtheSitePK:336868,00.html
http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/GenderEquality/tabid/1188/Default.aspx
http://www.library.ep.ec/library-app/viewanswer.action?answerId=9945&pid=07-03&lib-redirect=http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/GenderEquality/tabid/1188/Default.aspx
http://www.library.ep.ec/library-app/viewanswer.action?answerId=9945&pid=07-03&lib-redirect=http://ochaonline.un.org/AboutOCHA/GenderEquality/tabid/1188/Default.aspx
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