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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 mindeddig nem foglalkozott kellőképpen az Európai 
Parlament 2008. november 18-i állásfoglalásával, és nem tett jogalkotási 
kezdeményezést a férfiak és nők egyenlőtlen bérezésének problémájával szembeni 
eredményes fellépés érdekében;

2. rendkívüli aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt évtizedekben 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 órabérben részesültek, mint a férfiak1; 
rámutat, hogy a rugalmas biztonság stratégiája nem alkalmas a foglalkoztatásvédelem és 
a bérek tekintetében a nők és férfiak között meglévő szakadékok megszüntetésére;

3. úgy véli, hogy ez az egyenlőtlenség jelentős következményekkel jár a nők életére, 
különösen nyugdíjaskorban, mivel az alacsonyabb bérek alacsonyabb mértékű 
nyugellátáshoz vezetnek, ami miatt a nőket nagyobb arányban (22%) sújtja az időskori 
szegénység, mint a férfiakat (16%);

4. rámutat, hogy a statisztikáknak koherensnek, összehasonlíthatónak, nemek szerint 
lebontottnak és teljes körűnek kell lenniük, és igazodniuk kell a munkaszervezés terén 
beálló fejleményekhez; úgy véli, hogy a bérszakadék értékelésénél nemcsak az eltérő 
bruttó órabéreket, hanem az egyének bérezésének és besorolásának egyéb elemeit is 
figyelembe kell venni;

5. kitart amellett, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek a nők és férfiak tényleges 
egyenlőségének feltételei melletti előrelépést és kibontakozást szolgálják a foglalkozás 
és a munka területén;

6. elsődleges fontosságúnak tartja a szerepek nők és férfiak közötti hagyományos 
felosztását felváltó megosztott felelősség új kultúrájának előmozdítását a magánéletben 
és a munka világában egyaránt;

7. úgy véli, hogy jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre van szükség különböző 
szinteken a bérszakadék, a horizontális és vertikális kirekesztés, valamint a jellemző női 
tevékenységekkel és ágazatokkal kapcsolatos sztereotípiák leküzdése érdekében;

8. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak átfogó, jogilag kötelező érvényű szabályokat az 
„egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő bér” elvének hatékony érvényre 
juttatása érdekében;

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics. 
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9. hangsúlyozza, hogy a szociális partnereknek minden szinten fontos szerep jut abban, 
hogy a bértárgyalások keretében fellépjenek a férfiak és nők egyenlőtlen bérezésével 
szemben;

10. rámutat, hogy a Bizottság intézkedéseivel kapcsolatban nemcsak a tagállamokkal és a 
szociális partnerekkel, hanem az egyenlőséggel foglalkozó szervekkel is közvetlenül fel 
kell venni a kapcsolatot;

11. felszólítja a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy hozzanak intézkedéseket a 
nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés, a képzés terén fennálló 
egyenlőtlenségek és a munkaerő-piaci szegregáció ellen, valamint a munka és a 
magánélet hathatós összeegyeztetése és a bérek teljes körű átláthatósága érdekében;

12. úgy véli, hogy a csekély előrehaladásra tekintettel a tagállamoknak mérlegelniük kellene 
hatékony intézkedések bevezetését az egyenlő bér elvét megsértő munkaadókkal 
szemben;

13. 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 képzésben, illetve továbbképzésben való 
részvételnek a családi és magánélettel való összeegyeztethetősége érdekében,

b) megfelelő adó- és nyugdíjpolitika,

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,

e) a nemek közötti egyenlőség és az egyenlő bérezés tiszteletben tartására vonatkozó 
záradék felvétele a közbeszerzési szerződésekbe, valamint különleges minőségi 
tanúsítvány bevezetése,

f) kezdeményezések megtétele az egyenlőségi politika és az egyenlő bérezés politikája 
vállalatok általi átültetése érdekében;

14. szükségesnek tartja az EUMSZ 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;

15. 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.


