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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

A. mivel a jelenlegi gazdasági válság negatívan hatott a mobilitásra és leginkább az 
ideiglenes alkalmazottakat és a részmunkaidőben dolgozókat sújtotta, és mivel az egyik 
legkitettebb csoportot a nők képezik;

B. mivel a nemek közötti bérszakadék (az EU-ban egy nő ugyanazért a munkáért átlagosan 
17,5%-kal kevesebbet keres, mint egy férfi1), valamint a munkaerőpiac nemi alapú 
szegregációja, a megfelelő munkakörülmények hiánya, a rögzült sztereotípiák és a nemi 
megkülönböztetés kockázata képezik a nők mobilitásának legfőbb akadályait; mivel a 
családhoz és a szociális hálózathoz kapcsolódó tényezők, a gyermekgondozási 
lehetőségek, a lakhatási körülmények és a helyi környezet szintén akadályozzák a nőket a 
szabad mozgáshoz való joguk gyakorlásában;

C. mivel a munkavállalók EU-n belüli mobilitása tekintetében nagy egyenlőtlenségek 
figyelhetők meg a nemek között (új munka vagy munkahelyváltás miatt a férfiak [44%] 
sokkal gyakrabban mozognak, mint a nők [27%]2); mivel a mobilitást nemek szerint 
lebontott adatok alapján hatékonyabban kell nyomon követni; 

1. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az Európában a férfiak és nők egyenlő 
javadalmazásáról szóló irányelvet3; nyomatékosan sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy az uniós munkavállalók mobilitásának megerősítése érdekében fejlesszenek ki olyan 
nemzeti politikákat (amelyek kialakításában a nők is részt vesznek), amelyek 
megszüntetik a nemek közötti bérszakadékot, a nők munkaerőpiacra való bevonására 
összpontosítanak, valamint elősegítik az esélyegyenlőséget;

2. a bérszakadék fenntartásának vagy növekedésének elkerülése céljából sürgeti a 
tagállamokat a közszféra béradatainak nyilvánosságra hozatalára és a munkabérek 
alakulásának átláthatóvá tételére; 

3. aggályainak ad hangot a nők körében tapasztalható, magas szintű „szellemi erőforrások 
pazarlása”, azaz a mobil munkavállalók képzettségének nem megfelelő kihasználása 
miatt, ami különösen szembeötlő az ápolás és a házimunka erősen elnőiesedett 
ágazataiban; ezzel összefüggésben sürgeti a tagállamokat, hogy megfelelően hajtsák végre 
a képesítések elismerésére vonatkozó uniós rendeleteket;

4. hangsúlyozza, hogy a gyermekek vagy idősek gondozásával járó munka céljából külföldre 

                                               
1 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladásról szóló 
jelentés, 2010. (SEC(2011)193).
2 Az Eurofound tanulmánya: Mobilitás Európában – hogyan tovább?
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról (átdolgozott szöveg) (HL L 204., 2006.07.26., 23. o.).
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költöző nőket – mint például a gyermekfelügyeletet ellátó személy, au-pair, dada vagy 
ápoló – gyakran magánszemélyek, azaz családok vagy családtagok alkalmazzák, így végül 
szerződés nélkül vagy illegálisan kénytelenek dolgozni, és ezért nem rendelkeznek a 
szociális biztonsághoz, az egészségügyi ellátáshoz stb. kapcsolódó jogosultságokkal és 
ellátásokkal;

5. annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokban mindenféle 
megkülönböztetés – ideértve a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést is –
nélkül hajtsák végre a 2004/38/EK irányelvet; egy korábbi kérésre emlékezteti a 
Bizottságot, hogy biztosítsa valamennyi uniós polgár és családja szabad mozgását, 
ideértve szexuális irányultságtól függetlenül a bejegyzett élettársi közösségeket és a 
házasságokat;

6. felhívja a tagállamokat, hogy kísérjék figyelemmel a gyermek- és idősgondozásban 
foglalkoztatott munkavállalók helyzetét, és minden szükséges információt biztosítva 
kellőképpen tájékoztassák az ilyen munka céljából külföldre távozó nőket, egyebek 
mellett az e területen elérhető legális munkák és képzések, szociális jogok, egészségügyi 
ellátás stb. rendelkezésre állásáról, és egyúttal nyújtsanak tanácsadást a jogszerű 
foglalkoztatásról, figyelmeztetve őket a feketemunka lehetséges veszélyeire;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kísérjék figyelemmel a más tagállamból 
érkező munkavállalók számára munkát kínáló ügynökségek és szervezetek helyzetét, és 
tárják fel az esetlegesen illegális vagy feketemunkát, illetve fiktív munkát kínáló 
ügynökségeket/szervezeteket;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy azokban az esetekben, amikor a munkavállalók 
házastársukkal vagy partnerükkel és gyermekeikkel mozognak, biztosítsanak megfelelő és 
többnyelvű szolgáltatásokat a család számára, például gyermekgondozási lehetőségeket, 
óvodákat, iskolákat és orvosi ellátást, valamint szabad hozzáférést az állami 
foglalkoztatási szolgálatokhoz, a másik tagállamba költöző házastárs vagy partner 
munkaerő-piaci integrációjának megkönnyítése érdekében;

9. felhívja a Bizottság figyelmét az egyes tagállamok között a családi támogatások terén 
(különösen a nagycsaládosok esetében) fennálló különbségekre, ami megkülönböztető 
jellegű hatásokkal járhat a munkavállalók szabad mozgása elvének érvényesítésekor;

10. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak javítaniuk kell a szüleik által hátrahagyott 
gyermekek helyzetén, és elő kell segíteniük normális fejlődésüket, az oktatás kínálta 
lehetőségek igénybevételét és a megfelelő társadalmi életet;

11. hangsúlyozza, hogy a 2007-ben csatlakozott tagállamok esetében a munkavállalók szabad 
mozgása előtti transznacionális korlátok eltörlésére vonatkozó határidő kiterjesztése 
különösen hátrányos következményekkel jár majd azon nőkre nézve, akiket a gazdasági 
válság után jelentkező munkanélküliség sújt, mivel nem állnak rendelkezésükre a 
férfiakéval azonos, rugalmas választási lehetőségek; rámutat arra, hogy amennyiben 
folytatódik a szabad mozgáshoz való joguk korlátozása, növekedni fog számukra a 
szegénység, valamint a társadalmi marginalizálódás és kirekesztődés kockázata;

12. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek célja, hogy 
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feltételeket teremtsenek a gyermekes családok számára ahhoz, hogy élhessenek a 
mobilitáshoz való jogukkal, mindezt oly módon, hogy kötelező erejű minimumcélokat 
határoznak meg a gyermekgondozás elérhetőségére és a gyermekgondozási szabadságra, 
így például az apasági szabadságra vonatkozóan; felhívja a tagállamokat, hogy integrálják 
a foglalkoztatottak gyermekeit kihasználva a saját oktatási rendszerükbe való mobilitáshoz 
való jogot;

13. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést az oklevelek és szakmai 
képesítések kölcsönös elismerése, valamint a társadalombiztosítási hozzájárulások 
jegyzékeinek összekapcsolása érdekében, a szociális biztonsági és jóléti ellátásokhoz való 
jogosultság megállapításának céljából; 

14. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre együttműködési mechanizmusokat, amelyek 
célja, hogy megakadályozzák a családokat – és különösen a gyermekeket – érő súlyos 
hatásokat, amelyeket a szülőktől való elszakadás és a közöttük lévő távolság okoz;

15. sürgeti a tagállamokat, hogy a munkavállalók és családtagjaik számára nyújtsanak átfogó 
információkat és a szociális hálózatokban való részvétel lehetőségét, hogy egy általuk 
ismert nyelven tudomást szerezhessenek jogaikról és a vendéglátó tagállamban 
rendelkezésükre álló lehetőségekről, mint pédául az állami foglalkoztatási szolgálatokról, 
különösen a szociális biztonsághoz, a gyermekgondozáshoz, a gondozásra szoruló 
személyek ellátásához, az egészségügyi ellátáshoz, a továbbképzési lehetőségekhez, a 
nyelvtanfolyamokhoz és a helyi közösségi tevékenységekhez kapcsolódó jogokról és 
előnyökről; úgy véli, hogy az átfogó tájékoztatás érdekében egy közös online információs 
környezet kialakítására van szükség a tagállamokban;

16. kéri a tagállamokat, hogy számolják fel a munkavállalók mobilitásának akadályait azáltal, 
hogy a házastársukat vagy partnerüket egy másik tagállamba követő nők számára 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak, így például az új szociokulturális környezetükbe 
való beilleszkedésüket elősegítő képzéseket, mint például nyelvtanfolyamokat és 
szakképzéseket;

17. üdvözli a Bizottság által indított kezdeményezéseket, amilyen például a „WO.M.EN –
mobilitásfokozó mechanizmus”, és felkéri a nők munkaerő-piaci mobilitásának fokozását 
célzó projektek hatókörének bővítésére és javítására;

18. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre kapcsolattartó pontokat a mobil, magánjogi 
jogviszonyban foglalkoztatott háztartási és gondozói feladatokat ellátó munkavállalók 
számára, annak érdekében, hogy eszközt biztosítsanak számukra egy olyan hálózat 
kialakításához, amely lehetővé teszi a jogaikról való tájékozódást;
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