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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy 

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

1. sajnálja, hogy a Bizottság még nem adott megfelelő választ a Parlament 2008. november 
18-i, illetve 2010. február 10-i állásfoglalására, és még nem kezdte meg egy jogalkotási 
kezdeményezés kidolgozását, illetve nem használta fel széles körűen az esélyegyenlőség 
európai évét (2007) a férfi és női munkavállalók közötti eltérő bérezés problémájának 
hatékony kezelésére, tekintettel arra, hogy a bérszakadék felszámolása továbbra is közös 
politikai prioritása a tagállamoknak és más, európai szintű kulcsfontosságú szereplőknek, 
amint azt a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktummal (2011–2020) 
kapcsolatos tanácsi következtetések is kifejezésre juttatják; 

2. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti bérszakadék főként a sztereotípiák eredménye, és 
abból ered, hogy a nőket csupán a hagyományosan rájuk osztott szerepekkel azonosítják; 
ezért felszólítja a tagállamokat, hogy országos és helyi szintű társadalmi 
kezdeményezések elindításával mozdítsák elő az egyenlő bérezést;

3. rendkívüli aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt évtizedben csak lassú 
előrelépéseket sikerült elérni, és a férfiak és nők közötti bérkülönbség az utóbbi években 
magas szinten stagnál, és így – az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” jogilag kötelező 
érvényű elvének ellenére – 2009-ben a 27 tagú EU-ban a nők ugyanazon munkáért 
átlagosan 17,5%-kal alacsonyabb (a magánszektorban ugyanazon teljesítmény és 
képzettség mellett akár 30%-kal alacsonyabb) órabérben részesültek, mint a férfiak; 
aggasztónak találja, hogy egyes tagállamokban a magasan képzett nők és férfiak között 
igen jelentős a bérszakadék; hangsúlyozza, hogy a nők a bizonytalan foglalkoztatás és a 
válság társadalmi következményei által leginkább érintett társadalmi szegmensekbe 
tartoznak; rámutat, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet „Globális foglalkoztatási 
trendek 2012-ben: a foglalkoztatási válság elmélyülésének megelőzése” című jelentése 
szerint a veszélyeztetett munkahelyeken a nők aránya (50,5%) meghaladja a férfiakét 
(48,2%);

4. úgy véli, hogy a nők „rugalmas biztonságot” kínáló szerződéses rendelkezések révén 
megvalósuló védelme fokozza a társadalmi kohéziót a munkaerőpiacon, különösen azon 
nők számára, akik anyákká válnak, vagy akiknek esetleg időseket kell ellátniuk; 
megjegyzi, hogy a nők munkaidő-beosztásának kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, 
hogy kielégítse igényeiket, valamint hogy javuljon esetükben a munka és a magánélet 
közötti egyensúly;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy ismerjék el a nők munkahelyeiken képviselt valódi 
hozzáadott értékét, valamint biztosítsanak megfelelő feltételeket foglalkoztathatóságuk 
javítása és munkaerő-piaci részvételük fokozása érdekében, megfizethető gondozási és 
gyermekgondozási szolgáltatásokat, szülői szabadságokat és rugalmas 
munkakörülményeket biztosítva, különösen amikor a nők a gyermekvállalás vagy más 
családi kötelezettségek miatti hosszú inaktív időszakot követően visszatérnek a 
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munkaerőpiacra;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a rugalmas biztonságra vonatkozó 
stratégiákkal kapcsolatos további kutatásokat annak érdekében, hogy felmérjék a nemek 
közötti bérszakadékra gyakorolt hatásokat, valamint megállapítsák, hogy miként lehet 
kezelni e stratégiák keretében a nemek közötti megkülönböztetést;

7. üdvözli a Tanács 2010. december 6-i következtetéseit, amelyekben felszólítja a 
tagállamokat, hogy hozzanak átfogó intézkedéseket a bérszakadék különböző okainak 
felszámolása érdekében;

8. hangsúlyozza, hogy a bérszakadék a betöltött pozíció és a képesítések szintjével 
arányosan növekszik a nők hátrányára;

9. rámutat, hogy néhány országban a nők hátrányára tovább nő a bérszakadék a számukra 
legnehezebb időszakokban, azaz a gyermekvállalási korban és a nyugdíjkorhatár 
környékén;

10. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti bérszakadék továbbra is számos összetett okon 
alapul; úgy véli, hogy ez az egyenlőtlenség jelentős negatív következményekkel jár sok nő 
életére nézve, különösen nyugdíjaskorban, mivel az alacsonyabb bérek alacsonyabb 
mértékű nyugellátáshoz vezethetnek, valamint magyarázatot adhatnak arra, hogy miért 
sújtja a nőket nagyobb arányban (22%) az időskori szegénység, mint a férfiakat (16%); 
hangsúlyozza, hogy sok esetben a nyugdíjas nők elszegényedésének okai arra vezethetők 
vissza, hogy gondozási feladatokat láttak el, mivel a nők körében általánosabb jelenség, 
hogy ideiglenes vagy részmunkaidős munkát vállalnak annak érdekében, hogy össze 
tudják egyeztetni a munkahelyi és családi kötelezettségeiket; ezért felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket az ilyen jellegű egyenlőtlenségek 
felszámolása, valamint a nyugdíjak terén a férfiakkal és nőkkel szembeni egyenlő 
bánásmód biztosítása érdekében;

11. úgy véli, hogy a férfiak által végzett munkához hasonló készségeket, erőfeszítést és 
felelősségvállalást igénylő munkát végző női munkavállalók minden korosztálya számára 
ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani a képzés, az előmenetel, az átképzés, valamint a 
nyugdíjjogosultságok és a munkanélküli juttatások szempontjából, mint a férfiak esetében;

12. megítélése szerint a nők és a férfiak közötti bérkülönbségek csökkentése pozitív hatással 
járhat a fokozottabb gyermekvállalás ösztönzésére és az erősödő – és különösen Európa 
keleti felében drámai – demográfiai tendenciák enyhítésére, valamint javíthatja a 
gyermekes nők, különösen az egyedülállóvá váló anyák helyzetét, csökkentve ezáltal a 
gyermekszegénység kockázatát is;

13. úgy véli, hogy a sztereotípiáktól mentes munkaerőpiac nemcsak a nők jövedelmének, 
hanem a tagállamok GDP-jének növekedéséhez is hozzájárulhat; megállapítja, hogy több 
tanulmány szerint ha a nők munkaerő-piaci részvétele 70%-ra nőne – elérve a férfiak 
részarányát –, az rendkívül kedvező (4–8%-os) gazdasági hatással járna az EU GDP-jére; 

14. hangsúlyozza, hogy az „egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elve 
alkalmazásának elmulasztása aláássa az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
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célkitűzéseit; rámutat, hogy a nők aktívabb munkaerő-piaci bevonása elősegíti a 
biztosítási rendszerek fenntarthatóságának megerősítését, különösen a demográfiai 
tendenciák fényében;

15. megállapítja azonban, hogy a bérszakadék egyik vagy másik okának kezelésére irányuló 
intézkedéseket felölelő megközelítések önmagukban nem bizonyultak alkalmasnak a 
férfiak és nők közötti bérszakadék hatékony felszámolására;

16. hangsúlyozza, hogy a magánvállalkozásokra és az állami szférára való összpontosítás 
mellett figyelembe kell venni azt is, hogy a nőkkel szemben egyenlőtlen bánásmódot 
alkalmaznak a családi vállalkozásokban és a mezőgazdaságban, ahol a nők nemcsak 
kevesebbet keresnek, mint a férfiak, hanem gyakran egyáltalán nem kapnak fizetést; 
szorgalmazza, hogy tegyenek lépéseket a közvélemény figyelmének felkeltésére azzal 
kapcsolatban, hogy ez a szociális biztonság és a nyugdíj szempontjából kedvezőtlenül 
befolyásolja a nők helyzetét;

17. rámutat, hogy a statisztikáknak koherensnek, összehasonlíthatónak, nemek szerint 
lebontottnak és teljes körűnek kell lenniük, és azokat úgy kell elkészíteni, hogy 
igazodjanak a munkavállalók besorolásával és alkalmazásával, valamint a 
munkaszervezéssel kapcsolatos új rendszerekhez; úgy véli, hogy a bérszakadék 
értékelésénél nemcsak az eltérő bruttó órabéreket, hanem az egyéb olyan szempontokat –
például az egyéni bért, a szerződéstípust, a pótlékokat és bónuszokat, a szakmai 
képesítéseket, a személyes készségeket és képességeket, a munkaszervezést, a szakmai 
tapasztalatot és a termelékenységet – is figyelembe kell venni, amelyeket nemcsak 
mennyiségi (a munkahelyen fizikailag eltöltött idő), hanem minőségi szempontból is 
értékelni kell, figyelembe véve a munkaidő-csökkentés, a szabadságolási időszakok és a 
gondozási feladatok miatti hiányzás automatikus bérnövekedésre gyakorolt hatásait is;

18. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésére irányuló stratégiákat, mivel a nemekkel kapcsolatos kérdések átfedésben 
vannak a gyermekgondozással, az adópolitikákkal és a közbeszerzéssel;

19. fenntartja, hogy a nők nagyobb foglalkoztathatósága, különösen a legmagasabb szinteken, 
elősegítheti a nemek közötti bérszakadék mérséklését; rámutat arra, hogy a nőknek 
aktívabb szerepet kell játszaniuk a gazdasági döntéshozatalban, felhasználva befolyásukat 
a nemek közötti egyenlőség szempontjait is felölelő megoldások kidolgozására; felhívja a 
figyelmet azokra a tanulmányokra, amelyek szerint szoros összefüggés áll fenn a vállalati 
vezető pozíciókban dolgozó nők nagyobb száma és az eszközökből, értékesítésekből és 
beruházási tőkéből származó magasabb vállalati nyereség között;

20. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia kifejezetten célul tűzi ki a 20–64 éves nők és 
férfiak foglalkoztatási rátájának 75%-ra történő emelését, amelynek megvalósítását egy 
átfogóbb gazdasági fellendülési terv részét képező, a nemek közötti bérszakadék 
megszüntetésére, a nők képzésének előmozdítására és a nők vállalkozó szellemének 
fokozására irányuló intézkedésekkel lehet elősegíteni, figyelembe véve a tagállamok 
relatív kiindulási helyzetét és nemzeti körülményeit;

21. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzák meg a bérek átláthatóságának növeléséhez 
szükséges intézkedéseket; úgy véli, javítani kell és elő kell mozdítani a bérrendszerek 
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átláthatóságát, és a munkaadóknak ellenőrizniük kell a pénzbeli és nem pénzbeli 
javadalmazásokat, összevetve azokat a feladatokkal, a képzettségekkel és a 
tapasztalatokkal, figyelembe véve a nemekkel kapcsolatos kérdéseket; rámutat, hogy a 
vállalati javadalmazási politikáknak, valamint a juttatások és bónuszok nyújtásával 
kapcsolatos szabályoknak átláthatónak kell lenniük;

22. rámutat, hogy a tagállamok feladata az Európa 2020 stratégia végrehajtása, és hogy 
helyzetüknél fogva a tagállamok tudják a leginkább elosztani saját erőforrásaikat a 
megállapított célok hatékony elérése szempontjából;

23. hangsúlyozza, hogy intézkedéseket kell hozni a nemek közötti tényleges egyenlőség 
feltételei melletti szakmai előmenetel és karrier előmozdítása érdekében; emlékeztet arra, 
hogy ez az elv a nemzetközi és nemzeti szinten támogatott vállalati társadalmi 
felelősségvállalás részét képezi, és ezt az összes tagállamban fejleszteni kell;

24. megjegyzi, hogy a bérszakadék gyakran a modern társadalomban meglévő jogi, társadalmi 
és gazdasági tényezőkhöz kapcsolódik, ugyanakkor megjegyzi, hogy az „egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elv gyakorlati érvényesítésének egyetlen módja 
olyan szakpolitikák elfogadása, amelyek lehetővé teszik a családi kötelezettségek férfiak 
és nők közötti egyenlő megosztását;

25. rámutat, hogy elő kell mozdítani az alkalmazottakkal szembeni tisztességes és etikus 
magatartás normáit, különös tekintettel az egyenlő és átlátható javadalmazási rendszerre;

26. rámutat, hogy a családi kötelezettségek korlátozzák a nők szakmai előmeneteli 
lehetőségeit; megállapítja, hogy ezért a nők felülreprezentáltak a részmunkaidős 
foglalkoztatás területén, ami jelentősen csökkenti a jövedelemszerző munkavégzés 
időtartamát, valamint ők teszik ki a munkaerő többségét az árnyékgazdaságban, ahol 
nagyobb valószínűséggel dolgoznak bizonytalan munkahelyeken, védtelenebbek az 
elbocsátással szemben és nem élvezik kellőképpen a szociális biztonsági rendszerek 
védelmét; 

27. Elsődlegesnek tartja a megosztott felelősség új kultúrájának előmozdítását – a 
magánéletben és a munka területén egyaránt – a gyermeknevelés és a háztartási munkák 
tekintetében, megkönnyítve ezáltal a családi élet és a karrier egymással való 
összeegyeztetését; kitart amellett, hogy elő kell mozdítani a gyermekfelügyeleti, a 
lakóhelyi és az intézmények által kínált gondozási szolgáltatások igénybe vételének 
lehetőségét is; felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy ezek költségeit le 
lehessen írni az adóból;

28. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy pozitív intézkedéseket kell hozni a 
nők és a férfiak érdekében, nem utolsósorban lehetővé téve számukra, hogy a családnak 
szentelt időszakot (a gyermeknevelést és/vagy a beteg vagy fogyatékkal élő hozzátartozó 
ellátását) követően visszatérjenek a munka világába, valamint hogy elő kell mozdítani az 
olyan szakpolitikákat, amelyek segítik a munkaerőpiacra való be-, illetve 
visszailleszkedésüket, hogy ily módon visszanyerjék pénzügyi függetlenségüket;

29. úgy véli, hogy kezdeményezéseket és intézkedéseket kell tenni elsősorban az oktatás 
területén minden szakaszban – nemzeti és európai szinten egyaránt – a nők 
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foglalkoztatásával kapcsolatos sztereotípiák leküzdése érdekében, amelyek azt a családi 
jövedelem kiegészítéseként kezelik, ami jelentősen hozzájárul a nemek közötti 
bérszakadék kialakulásához és fennmaradásához;

30. hangsúlyozza, hogy bővíteni kell a nők karrierlehetőségeit, a nőket pedig ösztönözni kell 
arra, hogy hagyományosan „férfias” műszaki és tudományos foglalkozásokat űzzenek;

31. úgy véli, hogy jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre van szükség nemzeti és uniós 
szinten egyaránt a bérszakadék megszüntetése, a nők férfiak által uralt ágazatokban való 
részvételének fokozása, valamint a nők készségei és gazdasági teljesítménye munkahelyi 
elismerésének előmozdítása érdekében, hogy le lehessen küzdeni a horizontális és 
vertikális kirekesztést, továbbá meg lehessen előzni egyes foglalkozások és ágazatok 
tipikusan női területként való sztereotipizálását; hangsúlyozza, hogy az ilyen 
intézkedéseknek elő kell mozdítaniuk a nők döntéshozatalban való részvételét minden 
szinten és minden ágazatban, valamint felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
mérlegeljék jogilag kötelező erejű kvóta bevezetését a nők állami és magánvállalatokon 
belüli kinevezésére vonatkozóan, különös tekintettel a vezető beosztásokra; sajnálja, hogy 
a többszörösen hátrányos helyzetű nőket (például a fogyatékossággal élő nőket, a 
kisebbségi vagy a bevándorlói háttérrel rendelkező nőket) még inkább érinti a 
bérszakadék problémája;

32. hangsúlyozza, hogy sürgős fellépésre van szükség a bérek terén tapasztalható 
megkülönböztetés leküzdése érdekében, akár a hatályos irányelvek felülvizsgálata, illetve 
az egyértelmű célokat (például 2020-ig a bérszakadék 0,5%-ra való csökkentését) kitűző, 
a megkülönböztetés közvetlen és közvetett formáinak felszámolását célzó fokozatos 
ágazati tervek kidolgozása révén, akár a kollektív tárgyalások és az egyenlőséggel 
foglalkozó tanácsadók képzésének előmozdítása, a nők és férfiak között a nem fizetett 
munka tekintetében fennálló egyenlőtlenséggel kapcsolatos probléma megoldása, 
valamint a gyárakra és egyéb munkahelyekre vonatkozó esélyegyenlőségi tervek 
kidolgozása révén; úgy véli, hogy a női munkavállalók tárgyalási pozíciójának erősítése 
érdekében általános gyakorlattá kell válnia a bérek átlátható megállapításának;

33. sajnálja, hogy jóllehet a Parlament 2010. október 20-án támogatta a szülési szabadságról 
szóló 92/85/EGK irányelv felülvizsgálatát, a Tanács még mindig nem fogadott el 
hivatalos álláspontot a javaslattal kapcsolatban; rámutat, hogy ahhoz, hogy az Európa 
2020 stratégiában szorgalmazottaknak megfelelően a nők foglalkoztatási rátája elérje a 
75%-ot, illetve csökkenjen a bérszakadék, további intézkedések végrehajtására van 
szükség a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdításához; felszólítja a 
tagállamokat, hogy dolgozzák ki álláspontjukat e kérdésekben annak érdekében, hogy 
kikövezzék az utat a szükséges megállapodás elérésére irányuló intézményi tárgyalások 
előtt;

34. felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel a nők be nem jelentett foglalkoztatásával 
szemben, mivel ez nem csupán aláássa a biztosítási alapok fenntarthatóságát, hanem 
hozzájárul a nők bérezési rendszerének teljes deregulációjához is, ami fokozza a 
szegénységet a nők körében, különösen időskorban;

35. üdvözli, hogy a Bizottság a férfiak és a nők egyenlőtlen díjazásával kapcsolatos 
figyelemfelkeltés céljából bevezette az egyenlő díjazás európai napját, valamint üdvözli a 
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bérszakadék mérését lehetővé tevő szoftver kifejlesztését; úgy véli, hogy a Bizottságnak 
folytatnia kell a bérszakadékkal kapcsolatos tájékoztató és figyelemfelkeltő kampányt a 
27 tagállamban;

36. kéri, hogy az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” jogilag kötelező erejű elvének 
védelme érdekében tett jogi lépések legyenek egyszerűbbek, gyorsabbak és a 
munkavállalók számára könnyebben hozzáférhetőek;

37. felszólítja a tagállamokat, hogy a bérszakadék problémájában gyökerező, nemekkel 
kapcsolatos sztereotípiák leküzdésének egyik eszközeként vizsgálják felül a 
bérszerkezeteket a nők uralta szakmák és foglalkozások esetében;

38. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a nők minden szinten hozzáférjenek az 
oktatáshoz, a képzéshez és az egész életen át tartó tanuláshoz, és – a meglévő szexista 
sztereotípiák felszámolása érdekében – ösztönözzék a nőket a tudományos tanulmányok 
folytatására és a tudományos pályák választására; hangsúlyozza, hogy a tudományos és 
műszaki területeken képesítéssel rendelkező fiatal nők magasabb száma fokozná Európa 
növekedését és versenyképességét;

39. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen a tagállamok közötti optimális koordinációra a 
foglalkoztatási iránymutatások keretében, annak érdekében, hogy érvényesüljön az 
„egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elve; felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak átfogó, jogilag kötelező érvényű szabályokat ezen elv gyakorlati érvényre 
juttatása érdekében, valamint adott esetben – a be nem jelentett munkavégzéshez hasonló 
más munkajogi jogsértésekre alkalmazandó büntetésekkel egyenértékű intézkedések 
bevezetésével – erősítsék meg nemzeti rendelkezéseiket; hangsúlyozza, hogy sürgős 
fellépésre van szükség a bizonytalan munkakörülményekkel rendelkező nők helyzetének 
javítása érdekében, mivel ezek a nők a szociális és gazdasági válság idején különösen 
súlyos helyzetben vannak, és védtelenek;

40. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden uniós politika és nemzeti program 
keretében – különös tekintettel azokra, amelyek a szegénység elleni küzdelemre 
irányulnak – lépjenek fel a nemek közötti egyenlőtlen bérezéssel szemben;

41. hangsúlyozza, hogy be kell vonni a szociális partnereket, akiknek a bértárgyalások 
keretében minden szinten fontos szerep jut abban, hogy fellépjenek a férfiak és nők 
egyenlőtlen bérezésével szemben, és küzdjenek a nőkkel szemben alkalmazott 
megkülönböztetés ellen, a foglalkoztatáshoz, a bérezéshez, a munkafeltételekhez, a 
szakmai előmenetelhez, valamint a szakképzéshez való hozzáférés tekintetében is; ezért 
kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok erősítsék meg a szociális partnerekkel folytatott 
együttműködést;

42. rámutat, hogy a Bizottság intézkedéseivel kapcsolatban nemcsak a tagállamokkal és a 
szociális partnerekkel, hanem az egyenlőséggel foglalkozó szervekkel, a női 
szervezetekkel, a női kezdeményezésekkel, valamint a közösségi és vállalati 
esélyegyenlőségi megbízottakkal is közvetlenül fel kell venni a kapcsolatot, akik a 
nemekkel kapcsolatos kérdésekről – különösen a nemek közötti bérkülönbségekről – szóló 
képzéseket is tudnak kínálni a szociális partnerek, az ügyvédek, a bírák és az 
ombudsmanok részére;
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43. hangsúlyozza, hogy pontosítani kell az „egyenlő értékű munka” fogalmát; úgy véli, hogy 
a különféle munkák „egyenlő értékének” meghatározását szolgáló feladatkörök 
értékelésének objektív kritériumokon és megkülönböztetéstől mentes elemzéseken kell 
alapulnia; úgy véli továbbá, hogy az „egyenlő bér” értékelésénél és a bérskála 
megállapításánál a bércsomag egyedi elemeit – különösen az alapilletményt és a béren 
kívüli juttatásokat – is figyelembe kell venni;

44. felszólítja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy hozzanak intézkedéseket a nemi 
alapon történő hátrányos megkülönböztetés, a férfiak és nők között a képzés terén fennálló 
egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci szegregáció ellen, valamint a munka és a magánélet 
hathatós összeegyeztetésének előmozdítása és a bérek teljes körű átláthatósága érdekében, 
továbbá hogy ezeket foglalják bele a jogszabályokba, illetve a kollektív 
megállapodásokba;

45. felszólítja a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együttműködve mozdítsák elő a 
nemi szempontból kiegyensúlyozott foglalkoztatási politikákat, valamint hajtsanak végre 
egységes, a nemek szempontjából semleges munkaértékelést a munkaadókra vonatkozóan 
a nemek közötti bérszakadék és a munkahelyi megkülönböztetés leküzdése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a munka és a magánélet között 
magas színvonalú gyermekgondozási szolgáltatások és rugalmas, családbarát 
foglalkoztatási modellek révén;

46. hangsúlyozza, hogy a bérszakadék felszámolásához megfelelő és hatékony jogi 
eljárásokra van szükség; elismeri ezen a téren a munkaügyi ellenőrzések hasznosságát, 
valamint úgy véli, hogy a bérekkel kapcsolatos megkülönböztetés kérdéseiben a bírákat, 
az ügyvédeket és a munkaügyi felügyelőket speciális képzésben kell részesíteni, illetve 
lehetőségeket kell biztosítani számukra a szükséges szakértelem megszerzésére;

47. hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők közötti bérszakadék tényleges csökkentése érdekében 
végre kell hajtani az európai növekedési és foglalkoztatási stratégiában foglalt 
intézkedéseket, valamint uniós szinten – lehetőség szerint a szociális partnerek 
bevonásával – támogatni kell a bevált gyakorlatok cseréjét;

48. úgy véli, hogy javítani és egyszerűsíteni kell az „egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” 
elvének védelmére, valamint a nemi alapú megkülönböztetés valamennyi formájának 
betiltására irányuló eljárásokat és mechanizmusokat;

49. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a nők vállalkozói kedvének előmozdítása érdekében 
biztosítsanak megfelelő pénzügyi támogatást és képzést azon nők számára, akik 
vállalkozást kívánnak indítani; 

50. emlékezteti a tagállamokat a foglalkoztatási és adópolitikák bérszakadékra gyakorolt 
hatásainak vizsgálatával kapcsolatban vállalt kötelezettségeikre; 

51. úgy véli, hogy a csekély előrehaladásra tekintettel a tagállamoknak mérlegelniük kellene 
hatékony és adott esetben jogalkotási intézkedések bevezetését és szankciók 
meghatározását az egyenlő bér elvét megsértő munkaadókkal szemben; kitart amellett, 
hogy különösen lehetővé kell tenni a bérekkel kapcsolatos megkülönböztetés miatti 
panasztételt; ezenfelül véleménye szerint a tagállamoknak a helyes gyakorlatok terjesztése 
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érdekében támogatniuk kell az egyenlő bérezést ösztönző lépéseket hozó vállalkozásokat;

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat:

52. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elvét figyelembe 
véve a stratégiák és intézkedések alábbiakat tartalmazó ötvözete révén felszámolható a 
nemi alapú bérszakadék:

a) egyedi intézkedések a munkának és a tanulmányokban, a szakképzésben, illetve
továbbképzésben vagy átképzésben való részvételnek a családi és magánélettel való 
összeegyeztethetősége érdekében, hozzáférést biztosítva a (megfizethető, könnyen 
elérhető, valamint a foglalkoztatási helyzettől és a munkaszerződés típusától 
független) gondozási szolgáltatásokhoz, a munkavállalók, különösen a gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők igényeihez igazodó munkaidő-modelleket kialakítva, valamint 
biztosítva az anyasági, apasági, szülői és családi szabadságot, ezzel egyidejűleg pedig 
lehetővé téve a munka világába való zökkenőmentes visszatérést és a nők egyenlő 
munkaerő-piaci részvételét,

b) adó- és szociális biztonsági politikák és családvédelmi intézkedések, ideértve a szülők 
munkamegszakítása, illetve részmunkaidős foglalkoztatása miatt a nyugellátás terén 
bekövetkező jelentős hátrányok felszámolását célzó intézkedéseket, illetve olyan, nemi 
szempontú intézkedéseket, amelyek célja a méltánytalan és indokolatlan 
bérkülönbségek kiegyenlítése a nők minőségi foglalkoztatásának fellendítése, valamint 
a családon vagy a tágabb környezeten belül végzett gondozással kapcsolatos atipikus 
szolgáltatások lehetővé tétele érdekében,

c) a szociális partnerek és az egyenlőséggel foglalkozó szervek által végrehajtandó 
konkrét intézkedések (az EUMSZ 157. cikkének (4) bekezdése szerint) a bérszakadék 
és a különböző szerződéses és ágazati szinteken megvalósuló kirekesztés felszámolása 
céljából, például a szociális partnerek arra való kötelezése, hogy bérmegállapodásokat 
kössenek, rendszeres vizsgálatokat végezzenek az egyenlő bérezéssel kapcsolatban, 
biztosítsák a vállalati egyenlőségi tervek végrehajtását, a minőségi és mennyiségi 
célok és referenciaértékek meghatározását, valamint az érintett felek által jóváhagyott 
és a felmerült nehézségekről és akadályokról készült jelentések által alátámasztott 
bevált gyakorlatok cseréjét,

d) a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő bérezés tiszteletben tartására vonatkozó 
záradék felvétele a közbeszerzési szerződésekbe,

e) kezdeményezések megtétele az egyenlőségi politika és a férfiak és nők számára 
biztosítandó egyenlő bérezés politikája vállalatok általi átültetése érdekében,

f) a szociális partnerekkel és szakmai szervezetekkel közösen olyan európai egyenlő 
bérezési minőségi tanúsítvány bevezetése, amellyel az intézmények, a vállalkozások 
és a hatóságok hirdethetik, hogy igazoltan teljesítik az egyenlő bérezéssel kapcsolatos 
bizonyos kritériumokat, pl. a bérek átláthatóságát,

g) a nemek között és a bérezés terén alkalmazott megkülönböztetés leküzdésének példáit 
tartalmazó lista,
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h) a bérszakadék megszüntetésére irányuló gyakorlati megoldásokra vonatkozó 
információk és iránymutatások,

i) átlátható és semleges munkaértékelési rendszerek kidolgozása, amelynek célja annak 
megállapítása, hogy a munkaköri leírások és a fizetési kritériumok biztosítják-e a 
megkülönböztetésmentességet;

53. javasolja, hogy az Európai Parlament vezessen be egy „európai nők és vállalkozások” 
díjat, amelyet olyan munkáltatóknak (vállalkozásoknak, intézményeknek és 
hatóságoknak) lehetne odaítélni, amelyek példaértékű módon támogatják a nőket és a női 
vezetőket, valamint alkalmazzák az „egyenlő bérezés” elvét;

54. szükségesnek tartja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 157. cikke (1) és (2) 
bekezdésének megfelelő értelmezését és átültetését, valamint a vonatkozó irányelv uniós 
szintű, illetve – a végrehajtás és az alkalmazás során – nemzeti szintű kiigazítását;

55. meggyőződése, hogy ahhoz, hogy a tagállamok, a szociális partnerek és az egyenlőséggel 
foglalkozó szervek által végrehajtandó intézkedések révén ténylegesen meg lehessen 
szüntetni a bérszakadékot, jobban és gyorsabban végre kell hajtani a vonatkozó irányelv 
előírásait az egyenlőséggel foglalkozó szervekre és a társadalmi párbeszédre vonatkozóan;

56. a gazdasági válság és a demográfiai változások fényében úgy véli, hogy a nők és a férfiak 
számára egyenlő munkáért biztosítandó egyenlő bér és a javadalmazással kapcsolatos 
megkülönböztetésmentesség rendkívüli jelentőséggel bír a versenyképesség, a gazdasági 
növekedés és az Európai Unióban élő nők méltóságteljes élethez való jogának biztosítása 
szempontjából;

57. hangsúlyozza, hogy a munkavállalói és munkaadói szervezeteket és más illetékes 
szerveket, például a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó kormányzati bizottságokat 
be kell vonni a munkahelyi egyenlőségre irányuló tagállami nemzeti programok keretében 
kidolgozott szakpolitikák és intézkedések elfogadásába; úgy véli, hogy e szervezetek 
bevonása azt szolgálja, hogy jobban megértessék és megismertessék az egyenlő bérek 
szélesebb körű alkalmazásának előmozdítására irányuló bevált gyakorlatokat és 
jogszabályokat, valamint rendszereket hozzanak létre azok végrehajtásának nyomon 
követésére és felügyeletére;

58. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be elemzést a Parlamentnek arról, hogy mely 
uniós és/vagy nemzeti szintű jogi aktusok lennének alkalmasak a bérszakadékok lehető 
legrövidebb időn belüli jelentős mértékű csökkentésére.
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