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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2012
(2013/2156(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló, 
1979. december 18-i ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– tekintettel az ENSZ 1949. évi, az emberkereskedelem, illetve mások prostitúciója 
kizsákmányolásának megszüntetéséről szóló egyezményére,

– tekintettel az ENSZ negyedik Nőügyi Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én 
elfogadott pekingi nyilatkozatra és cselekvési platformra, továbbá az ENSZ ezt követő 
Peking+5 (2000), Peking+10 (2005) és Peking+15 (2010) különleges ülésein elfogadott 
záródokumentumokra,

– tekintettel a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 
2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról 
szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az európai védelmi határozatról szóló, 2011. december 13-i 2011/99/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 
2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni és a családon belüli erőszak 
megelőzéséről és az ellene való küzdelemről szóló egyezményére (Isztambuli 
Egyezmény),

– tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, nemek közötti 

                                               
1 HL L 181., 2013.6.29., 4. o.
2 HL L 315., 2012.11.14., 57. o.
3 HL L 338., 2011.12.21., 2. o.
4 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.
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egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020)1,

– tekintettel a Bizottság 2010. március 5-i, „A nők és a férfiak közötti egyenlőség iránti
fokozott elkötelezettség – A nők chartája” című közleményére (COM(2010)0078),

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia 2010–2015” című 
2010. szeptember 21-i bizottsági közleményre (COM(2010)0491),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak „A nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó, 
2010–2015 közötti időszakra érvényes stratégia időközi felülvizsgálata” című, 2013. 
szeptember 16-i munkadokumentumára (SWD(2013)0339),

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak „A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért 
haladás – 2012. évi jelentés” című, 2013. május 8-i munkadokumentumára 
(SWD(2013)0171),

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által készített, „A 
Pekingi Cselekvési Platform uniós tagállamok általi végrehajtásának áttekintése – A nők 
elleni erőszak: áldozatsegítés (2012)” című jelentésre,

– tekintettel a gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt 
hatásáról szóló, 2013. március 12-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A nők oktatási és foglalkozási mobilitásáról az Európai Unióban” című, 2013. 
június 11-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban” című, 2013. március 12-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel „A nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban” című, 2012. 
szeptember 11-i állásfoglalására5,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2009” című, 
2010. február 10-i 6, „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban –
2010” című, 2011. február 8-i 7és „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai 
Unióban – 2011” című, 2012. március 13-i állásfoglalásaira8,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

                                               
1 A 2011. március 7-i tanácsi következtetések melléklete.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0073.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0247.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0074.
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0322.
6 HL C 341. E, 2010.12.16., 35. o.
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0085.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0069.
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– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

A. mivel az európai uniós polgárok többségének életszínvonala továbbra is csökken, 
különösen a nőké, akiknek körében a munkanélküliségi ráta 2012 negyedik negyedévében, 
az EU27 tekintetében elérte 10,8%-ot1;

B. mivel az Unióban 2007 óta nő a szegénység, a háztartások jövedelme csökken, és az uniós 
népesség 24,2%-át fenyegeti a szegénység vagy a kirekesztettség, és mivel a legtöbbször a 
nők gondjaira bízott gyerekeket különösen érzékenyen érinti a munkanélküliség és az 
aktív kereső nélküli háztartások számának növekedése, illetve az aktív keresők 
szegénysége;

C. mivel az Európai Unió jelenleg az 1930-as évek nagy gazdasági válsága óta az eddigi 
legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válsággal néz szembe, olyan válsággal, amelyet 
tovább súlyosbítanak az uniós intézmények által a tagállamok számára a gazdasági 
kormányzásra irányuló politikákkal – a Stabilitási és Növekedési Paktummal, az európai 
szemeszterrel, az Euró Plusz Paktummal, a költségvetési paktummal –, továbbá a 
pénzügyi támogatási programokkal kapcsolatban előírt megszorító intézkedések;

D. mivel a részidős foglalkoztatás aránya a válság során emelkedett – 2012-ben 32,1%, 
szemben a 2007-es 30,8%-kal –, és a nők körében továbbra is ez a legelterjedtebb a 
foglalkoztatási forma; és mivel a nem önként választott részmunkaidős foglalkoztatás 
teljes aránya is növekedett, amely a nőknél a 2007-es 20%-hoz képest 2012-ben elérte a 
24%-ot2;

E. mivel a bizonytalanság leginkább a nőket érinti, akiket a fizetések tekintetében hátrányos 
megkülönböztetés ér, és akiket fokozottan sújt a részmunkaidős foglalkoztatás, ezért 
kevesebbet keresnek, kevesebb szociális védelemben részesülnek, kevesebb lehetőségük 
van a gazdasági függetlenedésre és a szakmai kiteljesedésre, mint a férfiaknak;

F. mivel a válság ürügyén bevezetett intézkedések következményei rendkívül súlyosan 
hatással vannak a kiszolgáltatott csoportokra és különösen a nőkre, akiket munkahelyük 
elvesztése, a bérek, a nyugdíjak és a túlélő hozzátartozói nyugdíjak csökkentése vagy a 
kevésbé biztos foglalkoztatás közvetlenül, míg a közszolgáltatások és a szociális 
segélyezés területén végrehajtott költségvetési megszorítások közvetve érintenek;

G. mivel a nők jövedelme több okból kifolyólag jelentősen csökkent, és mivel a bérek közötti 
egyenlőtlenség az EU egészét tekintve 2011-ben 16,2%-os arányt mutatott, ugyanakkor 
Észtországban, Csehországban, Ausztriában, Németországban és Görögországban 
meghaladta a 20%-ot3;

H. mivel 2011-ben a nők 78%-a számolt be arról, hogy minden nap végez házimunkát –
ugyanez az arány a férfiaknál 39% –4, és mivel a rugalmas munkaidő leginkább a 
részmunkaidőben dolgozókat érinti, akik többnyire nők, ami azt jelenti, hogy őket a 

                                               
1 SWD(2013)0171.
2 SWD(2013)0171.
3 A nemek közötti egyenlőség terén elért fejlemények 2012-ben – Európa 2020 stratégia.
4 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound): Az életminőségről szóló harmadik 
európai felmérés, 57. o.
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férfiaknál jobban érintik a munkabeosztás hétről hétre bekövetkező változásai, ami 
megnehezíti a munka és a család összeegyeztetését;

I. mivel 2012 áprilisában az Európai Unió és az ENSZ Nemek Közötti Egyenlőséggel és a 
Nők Felemelkedésével foglalkozó Egysége (UN Women) egyetértési nyilatkozatot írt alá, 
amely előirányozza az intézmények közötti partneri kapcsolatok megerősítését, és amely 
többek között hangsúlyozza a két intézmény a nemi dimenzió valamennyi politikába és 
programba való beépítésének támogatása és megvalósítása melletti elkötelezettségét, 
továbbá annak biztosítását, hogy a nemzeti költségvetések és tervek alkalmasak legyenek 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalások teljesítésére1;

Gazdasági függetlenség és egyenlő bérek

1. hangsúlyozza, hogy a rugalmas munkaidőnek a munkavállaló saját döntésének, nem pedig 
a munkáltató által kierőszakolt és rákényszerített helyzetnek kell lennie; elutasítja az olyan 
rugalmas és bizonytalan szerződéses helyzeteket, amelyek nem teszik lehetővé a családi 
élet stabilitásának megszervezését;

2. felhívja a tagállamokat arra, hogy a magán- és az állami szférában egyaránt erősítsék meg 
és tartassák be a kollektív tárgyalásokhoz való jog teljes körű gyakorlását, amely a 
munkaügyi kapcsolatok szabályozásának, a hátrányos jövedelemkülönbségek 
leküzdésének és a nemek közötti egyenlőség előmozdításának elengedhetetlen eszköze;

3. felszólítja a tagállamokat arra, hogy tartsák tiszteletben az „egyenlő vagy egyenlő értékű 
munkáért egyenlő díjazás”elvét, erősítsék meg az állami munkaügyi ellenőrzési 
mechanizmusokat, és vezessenek be olyan módszereket, amelyekkel mérhető a termelési 
láncban végzett munka értéke és feltárhatók a vállalatoknál a betanított vagy 
szakképzetlen munkaerő – többségében nők – esetében megállapított bérek;

4. sürgeti a tagállamokat, hogy az állandó munkahelyekhez valós munkaszerződéseket 
rendelő alapelv jegyében vegyék fel a küzdelmet bizonytalan foglalkoztatás valamennyi 
összetevője ellen, és vezessenek be aktív, a foglalkoztatás szintjét és minőségét, illetve a 
nettó munkahelyteremtést ösztönző foglalkoztatási politikákat;

5. nyomatékosan javasolja a tagállamoknak, hogy fokozzák a szexuális és reproduktív 
egészséggel kapcsolatos közszolgáltatásokra fordított beruházásokat;

6. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék a gyermekgondozáshoz nyújtott támogatásokat, és 
ennek keretében bővítsék az állami óvodák, bölcsődék és a gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézmények hálózatát;

Egyenlő arányú részvétel a döntéshozatalban

7. hangsúlyozza, hogy a nők döntéshozatalban való részvételének ösztönzéséhez 
intézkedéseket kell foganatosítani a női szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák és 
előítéletek ellen, továbbá esély- és jogegyenlőséget biztosító politikákat – a rendszertelen 

                                               
1 Az Európai Unió és az ENSZ Nemek Közötti Egyenlőséggel és a Nők Felemelkedésével foglalkozó Egysége 
(UN Women) közötti egyetértési nyilatkozat.
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és kiszámíthatatlan munkaidő felszámolása, tisztességes és azonos bérek, állami bölcsőde-, 
óvoda- és iskolahálózat bővítése – kell megvalósítani a gazdasági, társadalmi, politikai és 
kulturális élet terén, amelynek kedvező eredményeként minden társadalmi rétegben 
fokozódik a nők részvétele a politikai és társadalmi életben;

A nők elleni erőszak

8. megállapítja, hogy az említett megszorító intézkedések nyomán növekvő szegénység és 
marginalizáció következtében fokozódott a leánykereskedelem, a szexuális 
kizsákmányolás és a prostitúció, továbbá több jel is utal a családon belüli erőszak 
elharapózására, hiszen a társadalmi feszültségek a családon belül is kihegyeződnek, és a 
nők gazdasági értelemben egyre kiszolgáltatottabbá válnak az elkövetőknek;

9. aggodalommal állapítja meg, hogy – amint azt az EIGE „Pekingi Cselekvési Platform 
uniós tagállamok általi végrehajtásának áttekintése – A nők elleni erőszak: áldozatsegítés 
– 2012” című jelentésének adatai is alátámasztják –, az erőszak áldozatává vált nőknek 
támogatást nyújtó szakemberek képzése, és a közszolgáltatásokra, egyesületeknek és civil 
szervezeteknek nyújtott fenntartható finanszírozást nyilvánvalóan hátrányosan érintik az 
úgynevezett megszorító intézkedések, amelyek – szégyenletes civilizációs visszalépésként 
– már e szolgáltatások puszta létét veszélyeztetik; emlékeztet arra, hogy a támogatásokhoz 
való hozzáférés terén az egyes tagállamok szintjén hatalmas egyenlőtlenségek 
tapasztalhatók, továbbá hogy Dániában, Hollandiában és Ausztriában biztonságos és 
megfelelő állami finanszírozás áll rendelkezésre;

10. javasolja a tagállamoknak, hogy bővítsék az erőszak áldozataivá vált nőknek nyújtott 
ingyenes állami egészségügyi szolgáltatásokat, és növeljék a különböző nemzetiségű és 
eltérő anyanyelvű nőknek szakemberek által nyújtott segítséget biztosító otthonok és 
férőhelyek számát;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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A 2012-es év kapcsán, amikor már sor került az EU által elfogadott megszorító intézkedések
– vagyis a gazdasági kormányzással kapcsolatos politikák – bevezetésére, és három uniós 
ország – Görögország, Írország és Portugália – a trojka intervenciós intézkedéseinek hatálya 
alatt áll, az előadó felhívja a figyelmet nők jelentős részének mindennapi életét az EU-ban 
megkeserítő valós problémákra. 
2012-ben, 2011-hez képest 2 145 000 fővel nőtt a munkanélküliek száma az EU-ban. A 
szegénység veszélye a nők 26%-át és a férfiak23,9%-át fenyegette.
Nők milliói szembesülnek a munkanélküliséggel, a bizonytalan foglalkoztatással, a bérek és 
nyugdíjak csökkentésével, alacsonyabb bérekkel és a bérdiszkriminációval. A fiatal nők mély 
létbizonytalanságban, a munkaerőpiacra való bejutás nehézségei és az őket sújtó bizonytalan 
foglalkoztatás béklyójában élnek, miközben a fiatalok körében 23,1%-os a munkanélküliség; 
mindez aláássa a gazdasági függetlenségüket, amelynek híján az egyenlő részvétel sem 
valósul meg. Nagyon sok nő és fiatal lány kényszerül arra, hogy hazáját a jobb élet 
reményében elhagyja. 

Ilyen helyzetben van az iparban, a kereskedelemben vagy a szociális területeken feszített 
munkatempóban, alacsony bérért dolgozó, és a munkavégzés ellenére szegénységben élő női 
munkavállalók jelentős része. Ez a valóság egyre több női munkavállaló számára, akik saját –
és gyakran ugyancsak munkanélküli családtagjaik – megélhetésének biztosítása érdekében a 
munkavégzést kiegészítő tevékenységekkel ötvözik. Hasonló helyzetben vannak azokat a nők
is, akik felveszik a küzdelmet, és segítségért folyamodnak, amikor nincs pénzük arra, hogy 
enni adjanak gyermekeiknek. Végül pedig ebben helyzetben vannak azok a szakképzett vagy 
értelmiségi nők, akik társadalmi és szakmai pozíciójuk, valamint életminőségük romlását 
kénytelenek megélni. 

2012-ben 25,4 millió gyermeket fenyegetett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség
drámai társadalmi problémája, amellyel az esetek többségében a nőknek kell megbirkózni, és 
az ezzel járó hatásokat is nekik kell enyhíteniük. A közszolgáltatások területén foganatosított 
költségvetési megszorítások nyomán az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés terén hiányosságok mutatkoznak, és sok esetben a méltó terhesgondozás nem 
lehetséges. A szociális juttatások megnyirbálása – amellyel sok családnak kell szembenéznie
– még súlyosabb következményekkel jár, ha munkanélküliség is kíséri.

A nők a politikai, társadalmi, közösségi és kulturális életben való szerepvállalásának oly sokat 
emlegetett elengedhetetlen fokozása, különösen az alacsonyabb társadalmi rétegekhez tartozó 
nők esetében egyértelműen sérül. 
Nyilvánvaló, hogy ha az egyes országokon belül vannak különbségek, azok az egyes országok 
között csak fokozódnak. 2012-ben a munkanélküliségi ráta átlaga az euróövezet déli 
térségében és perifériáján elérte a 17,3%-ot, míg az euróövezet északi és középső részén ez az 
arány 7,1% volt. A szegénység a tagállamok kétharmadában fokozódott, a fennmaradó 
egyharmadban azonban nem változott. 
Az olcsó munkaerőt kibocsátó földrajzi térségek létrehozása, amely a nagy gazdasági 
érdekcsoportok vagyonosodásának kedvez. A közszolgáltatások felszámolása, amelyeket a 
későbbiekben a privatizáció révén a nyereségszerzés szolgálatába állítanak. A nagy gazdasági 
és pénzügyi csoportok e két megoldással kívánnak enyhíteni a vagyonfelhalmozással 
kapcsolatos gondjaikon, amit az EU és számos nemzeti kormány igyekezett átültetni a 
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gyakorlatba.
A válság, amelyet napjainkban „gazdasági és pénzügyi válságnak” szokás titulálni, a 
demokrácia és a nemek közötti egyenlőség válsága is. Olyan évszázados társadalmi 
vívmányok válsága, amelyekért nők nemzedékei harcoltak.

Az előadó hangsúlyozza, hogy e politikák tovább nem folytathatók, és egyúttal, amint azt oly 
sokszor mondogatják, igyekezni kell „elkerülni” vagy „minimalizálni” a nemekkel 
kapcsolatos hatást. E politikákkal a nemek közötti egyenlőség nem fér össze. Ezért a jelentés 
az alábbi intézkedéseket javasolja a jelenlegi gazdasági és szociális politikák 
ellensúlyozására:

– a munkavállalói jogokat szavatoló foglalkoztatáshoz való jog szorgalmazása, a nők 
kreativitását és termelékenységét kiaknázva a valamennyi ágazatban való egyenlő 
részvételük biztosítása, valamint a társadalmi és gazdasági fejlődés érdekében;

– a munkavállalói jogokat szavatoló foglalkoztatáshoz való jog megteremtése, a közvetlen 
és közvetett bérdiszkrimináció felszámolása, a foglalkoztatáshoz és az anyasághoz való 
szankcióktól mentes jog; 

– a bérek és a nyugdíjak helyreállítása, a munkanélküliség, betegség, anyaság vagy apaság, 
rokkantság és öregség esetére nyújtott megfelelő szociális védelem, és minden nő számára 
egyenlő hozzáférés az ingyenes és a minőségi közegészségügyi szolgáltatásokhoz;

– a szegénységet és a társadalmi kirekesztést, továbbá a prostitúció, illetve a leány- és 
gyermekkereskedelem elterjedését kiváltó okok és tényezők megelőzése, valamint az 
erőszak áldozatává nőket támogató szervezeteknek és intézményeknek nyújtott 
finanszírozás növelése.


