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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2009
(2009/2101(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (2) bekezdésére és 141. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 23. cikkére,

– tekintettel a Bizottság 2009. február 27-i, „A nemek közötti egyenlőség – 2009” című 
jelentésére (COM(2009)0077),

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget célzó közösségi keretstratégia felé (2001–
2005)” című, 2000. június 7-i bizottsági közleményre (COM(2000)0335), valamint a 
Bizottság 2000-es, 2001-es, 2002-es, 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es és 
2008-as éves jelentéseire a nők és férfiak esélyegyenlőségéről az Európai Unióban 
(COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 és COM(2008)0010),

– tekintettel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének 
a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás)1,

– tekintettel a „Növekvő egyensúly a munka és a magánélet között: a szakmai, a családi és a 
magánélet összeegyeztetésének fokozott támogatása” című, 2008. október 3-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0635), 

– tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv (COM(2008)0636) hatályon 
kívül helyezéséről szóló, a Bizottság által 2008. október 3-án benyújtott európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra,

– tekintettel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 
92/85/EGK tanácsi irányelv (COM(2008)0637) módosításáról szóló, a Bizottság által 
2008. október 3-án benyújtott európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatra,

– tekintettel „A barcelonai célkitűzések megvalósítása az iskoláskor alatti gyermekek 
gondozására létrehozott rendszerekben” című, 2008. október 3-i bizottsági jelentésre 
(COM(2008)0638),

– tekintettel az Európa Tanácsnak az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló 
egyezménye ratifikálásának helyzetére (Európai szerződések sorozat, 197. szám),

– tekintettel az európai szociális partnerek által a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban 
2005. március 22-én elfogadott cselekvési keretre,

                                               
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
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– tekintettel az Európai Tanács által 2006. március 23–24-én elfogadott, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra,

– tekintettel „A nők bevándorlása: a bevándorló nők szerepe és helye az Európai Unióban” 
című, 2006. október 24-i állásfoglalására1,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervről (2006-2010) szóló, 
2007. március 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottságra és az 
általuk a nemek közötti bérszakadékról 2007. március 22-én elfogadott véleményre,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2008” című, 2008. szeptember 3-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a nők és a férfiak egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó, a 
Bizottságnak címzett ajánlásokról szóló, 2008. november 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikkének (2) bekezdésére

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2009),

A. mivel az Európai Unió jelenleg súlyos gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságon megy 
keresztül, amely sajátos következményekkel jár a nők munkaerő-piaci helyzetére és 
magánéletére;

B. mivel a nemenkénti foglalkoztatási és ágazati szegregáció miatt és a rendelkezésre álló 
adatok szerint a válság kirobbanása a férfiakat érzékenyebben érintette, mint a nőket; 
mivel azonban a rendelkezésre álló adatok nem veszik számításba a részmunkaidős 
foglalkoztatást, miközben a munkavállaló nők 31,1%-a részmunkaidőben dolgozik, 
szemben a férfiak 7,9%-os arányával; mivel a nők többségben vannak a 
közszolgáltatásokban, valamint az oktatási, az egészségügyi és a szociális támogatási 
ágazatokban aktív keresők között kétharmados az arányuk; mivel a jövőbeli költségvetési 
megszorítások esetében a válság ezért kétszeresen sújthatja a nőket a közszolgáltatások 
kínálatában esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen következmények miatt,

C. mivel hagyományosan a nőket – és különösen az elszigetelt anyákat és a 65 évesnél 
idősebb nőket – fokozottabban fenyegeti a szegénység, és mivel a válsággal 
összefüggésben fennáll a helyzetük további romlásának kockázata,

D. mivel a nők foglalkoztatottsági aránya 2008-ban 59,1%-ot tett ki, s arányuk 2000 óta tartó 
folyamatos növekedése nem hozta magával a nők munkafeltételeinek javulását, akik 
továbbra is áldozatai a foglalkoztatási és ágazati szegregációnak,

E. mivel Bizottság számos intézkedése és a tagállami kötelezettségvállalások ellenére a 

                                               
1 HL C 313. E, 2006.12.20., 118. o.
2 HL C 301. E, 2007.12.13., 56. o.
3 A fenti napon elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0399.
4 A fenti napon elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0544.
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nemek közti bérezési különbség 2000 óta magas szinten (14% és 17,4% között) stagnál, 

F. mivel az EK-Szerződés korábbi 119. cikke, jelenlegi 141. cikke kimondja, hogy „minden 
tagállam biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak”, továbbá az Európai Közösségek 
Bírósága állandó joggyakorlatában megerősíti ezt az elvet,

G. mivel a fent idézett 2008. novemberi állásfoglalásában kéri a Bizottságot, hogy 2009. 
december 31-ig nyújtson be az Európai Parlamentnek jogalkotási javaslatot a férfiak és 
nők egyenlő díjazása elvének alkalmazásával kapcsolatos, meglévő jogszabályok 
felülvizsgálatára vonatkozóan, 

H. mivel a nemenkénti foglalkoztatási és ágazati szegregáció, valamint a nemi sztereotípiák 
miatt a férfiak ugyanúgy hátrányt szenvednek, 

I. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdításának és megteremtésének 
elengedhetetlen feltétele a családi és háztartási feladatkörök férfiak és nők közötti 
megosztása, különösen a szülői és apasági szabadság kihasználása révén;

J. mivel a 2002. március 15–16-án Barcelonában ülésező Európai Tanácson felkérték a 
tagállamokat, hogy törekedjenek arra, hogy 2010-re a három év és az iskolaköteles kor 
közötti gyermekek legalább 90%-a, és a három év alatti gyermekek legalább 33%-a 
számára biztosítsák a gyermekelhelyezési szolgáltatást, de a tagállamok több mint fele 
még csak közel sem került e célok eléréséhez,

K. mivel az EU egyetemi diplomáinak 58,9%-át nők szerezték meg és a kereskedelmi, üzleti 
és jogi képzésben többségben vannak, ugyanakkor a vállalatok és a politikai szervezetek 
felelős pozícióiban továbbra is kisebbségben vannak; mivel túlzottan alacsony az 
informatikai, műszaki és fizikai diplomával rendelkezők nők száma, s ennek 
következtében a nők alulreprezentáltak a gazdasági fellendülés szempontjából 
meghatározó magánszektorban,

L. mivel az európai parlamenti képviselőnők 2004–2009-es ciklus alatti 32,1%-os aránya a 
2009. június 7-i európai választásokat követően 35%-ra nőtt, és mivel a parlamenti 
bizottságok elnökei között a korábbi 25%-ról 41%-ra nőtt a nők aránya és az Európai 
Parlament alelnökei között arányuk 28,5%-ról 42,8%-ra emelkedett,

M. mivel a migráns nőket a munkaerőpiacon kettős megkülönböztetés sújtja, egyrészt női 
mivoltuk, másrést migráns státuszuk miatt; mivel öt magasan képzett migránsból egy 
kevésbé szakképzett munkát végez és a szociális területen vagy háztartási alkalmazottként 
dolgozó migráns nők különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak,

N. mivel a fent idézett, 2008. szeptember 3-i állásfoglalásában felszólítja a tagállamokat, 
hogy haladéktalanul ratifikálják az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről 
szóló egyezményét, ugyanakkor a mai napig ezt csak 16 uniós tagállam tette meg, 

O. mivel a nők elleni erőszak minden formája súlyos problémákat okoz az EU-ban, tekintve, 
hogy a nők mintegy 20–25%-a válik felnőtt korában fizikai erőszak áldozatává, több mint 
10%-uk nemi erőszak áldozata, és mivel a Tanács közeljövőbeli spanyol elnöksége az 
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elsőbbséget élvező kérdések egyikeként a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet 
nevezte meg,

P. mivel a szexuális és reproduktív egészségen az egyének általános – fizikai, szellemi és 
társadalmi – jólétét, és nemcsak a betegségek vagy fogyatékosságok hiányát kell érteni a 
nemi szervek szerepe és működése vonatkozásában,

Q. mivel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét hivatalosan 2006-ban hozták létre, 
és tevékenységét normális esetben legkésőbb 2008. január 19-én meg kellett volna 
kezdeni, amelyre viszont mégsem került sor, 

1. üdvözli, hogy a Bizottság a nemek közötti egyenlőségről szóló, fent idézett 2009. évi 
jelentésében hangsúlyozta nemek közötti egyenlőségre irányuló politikák megerősítését a 
gazdasági változások közepette;

2. hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségi politikákat integrálni kell a válság 
felszámolására irányuló európai, nemzeti és regionális fellendítési programokba;

3. megjegyzi, hogy a gazdasági, társadalmi és pénzügyi válság lehetőséget teremt arra, hogy 
a nők és férfiak közötti egyenlőség határozottabb figyelembevétele révén az Unió 
termelékenyebb és innovatívabb gazdasággá alakuljon, továbbá társadalma egyenlőbb 
legyen;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy szolgáltasson pontos statisztikai adatokat a válság nőkre és 
férfiakra gyakorolt hatásáról, amely számol a munkanélküliségi aránnyal, a 
részmunkaidős foglalkoztatás alakulásával és a határozott, illetve határozatlan idejű 
szerződéssel alkalmazottakkal, valamint a válság felszámolására irányuló politikák 
közszolgáltatásokban jelentkező következményeivel;

5. felkéri a tagállamokat, hogy költségvetési megszorítási politikáik végrehajtása előtt 
folytassanak nemek szerinti hatásvizsgálatot, annak érdekében, hogy a nőket ne sújtsák 
aránytalan mértékben a megszorítások, és kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
fellendítési politikáikat e statisztikák és hatásvizsgálatok alapján dolgozzák ki, figyelembe 
véve a nők és férfiak sajátos helyzetét és szükségleteit, konkrétan a nemek közötti 
esélyegyenlőség horizontális érvényesítésén („gender mainstreaming”), valamint a nemek 
szerinti és a nők-férfiak közötti egyenlőség szempontjából történő költségvetési elemzésen 
(„gender budgeting”) keresztül; 

6. üdvözli, hogy 2010-re a nők 60%-os foglalkoztatási arányának elérésére vonatkozó, az 
Európai Tanács 2000. március 23–24-i lisszaboni ülésén meghatározott célkitűzés 
rövidesen megvalósul, sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a tagállamok között 
jelenős eltérések vannak, mivel ez az arány a máltai 37,4% és a dániai 74,3% között 
ingadozik; ezért kéri a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a 
2006/54/EK irányelv hatékony végrehajtása érdekében;

7. megállapítja, hogy a nemek közötti bérezési különbség továbbra is nagymértékű, és 
számos különbség a tagállamok között is fennáll; ezért nyomatékosan felszólítja a 
tagállamokat a 2006/54/EK irányelv végrehajtására és különösen az „egyenlő munkáért 
egyenlő bérezést” elv előmozdítására;  
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8. sajnálja, hogy Bizottság a Parlament fent idézett 2008. novemberi állásfoglalását követően 
máig nem nyújtott be jogalkotási javaslatot a férfiak és nők egyenlő bérezése elvének 
alkalmazásával kapcsolatos, meglévő jogszabályok felülvizsgálatára vonatkozóan; 
felszólítja a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő erre irányuló jogalkotási javaslatot; 

9. támogatja a Bizottságot a hatályos irányelvek hiányos átültetése miatt indított eljárások 
lefolytatásában; úgy véli, hogy a tagállamoknak a lehető leghamarabb át kell ültetniük 
nemzeti joganyagukba a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó irányelveket; 

10. kifejezi egy európai nőjogi charta mihamarabbi kidolgozására irányuló óhaját a nők 
tényleges jogainak az egész Unióban való jobb érvényesülése, valamint a nők és férfiak 
egyenlőségét biztosító mechanizmusok kiépítése érdekében a társadalmi, a gazdasági és a 
politikai élet minden területén;

11. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy indítsanak figyelemfelhívó kampányokat az 
iskolákban és a munkahelyeken a továbbra is jelenlévő szexista sztereotípiák felszámolása 
érdekében, és e kampányokban hangsúlyozzák ki a férfiak szerepét a családi feladatok 
egyenlő elosztása, valamint a munkahelyi és a magánélet összeegyeztetése terén;

12. továbbra is hangsúlyozza a nem iskoláskorú gyermekek nappali elhelyezésére szakosodott 
intézményrendszer fontosságát a munkahelyi és a magánélet jobb összeegyeztethetősége 
szempontjából; támogatja a Bizottság arra irányuló igyekezetét, hogy összevethető, időben 
rendelkezésre bocsátható és minőségi statisztikákat készítsen, és egyedi ajánlásokat 
dolgozzon ki a tagállamok számára; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg 
mindent a barcelonai Európai Tanács fent említett, a nem iskoláskorú gyermekek nappali 
elhelyezésére szakosodott intézményrendszerre vonatkozó célkitűzéseinek elérése 
érdekében; 

13. méltányolja a Bizottság eddigi intézkedéseit, nevezetesen az anyasági szabadságról szóló 
92/85/EGK irányelv, valamint az önálló vállalkozókról és a családi vállalkozásban „segítő 
házastársakról” szóló 86/613/EK irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatokat;  ismét 
hangsúlyozza, hogy napirendre kell venni az apasági szabadság kérdését is, ezért kéri a 
Bizottságot, hogy támogasson az apasági szabadság európai szintű bevezetésére irányuló 
minden lépést;

14. kéri a tagállamokat, hogy tegyenek tényleges – többek között jogalkotási – intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a vállalatok és politikai szervek felelős pozícióiba kinevezett 
személyek között kiegyensúlyozott legyen a nők és a férfiak aránya; 

15. örömmel állapítja meg, hogy a 2009. júniusi európai választásokat követően a parlamenti 
bizottságok elnökei és az Európai Parlament alelnökei között jelentősen, az európai 
parlamenti képviselők között kevésbé jelentősen, de azért jól láthatóan nőtt a nők aránya;

16. kéri a tagállamokat, hogy figyelmesen vizsgálják felül migrációs politikáikat a magasan 
képzett migráns munkavállaló nők képességeinek legjobb kiaknázása, valamint a 
háztartásokban és a szociális ágazatban dolgozó nők fokozottabb védelmének biztosítása 
érdekében, a migráns munkavállaló nők kiszolgáltatottságának csökkentése és 
integrációjuk elősegítése céljából oly módon, hogy hozzáférést biztosítanak számukra az 
oktatáshoz, különösen a szakmai képzéshez és a fogadó országban beszélt nyelv 
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elsajátítását szolgáló tanfolyamokhoz; 

17. felszólítja a Cseh Köztársaságot, Németországot, Észtországot, Írországot, Görögországot, 
Olaszországot, Litvániát, Magyarországot, Hollandiát, Finnországot és Svédországot, 
hogy haladéktalanul ratifikálják az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről 
szóló egyezményét;

18. emlékeztet arra, hogy a nők elleni erőszak továbbra is súlyos problémát jelent, melynek 
felszámolásához minden közösségi és nemzeti szinten hozzáférhető eszközt meg kell 
ragadni, és újra kéri a Bizottságot, hogy öt éven belül gondoskodjon a nők elleni erőszak 
európai napjának kialakításáról; méltányolja, hogy a Tanács közeljövőben soros spanyol 
elnöksége a nők elleni erőszakot a prioritások közé emeli, és kéri, hogy a később soros 
elnökségek kövessék ezt a példát; 

19. fenntartja annak szükségességét, hogy a nők rendelkezhessenek szexuális és reproduktív 
jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a terhességmegszakításhoz való 
könnyű hozzáférés révén; ezért – a fent említett 2008. szeptember 3-i állásfoglalásával 
összhangban – támogatja azokat az intézkedéseket és fellépéseket, amelyek a nők 
szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, 
valamint a jogaikról és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról nyújtott hatékonyabb 
tájékoztatásra irányulnak; kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hajtson végre olyan 
lépéseket és akciókat, melyek keretében felhívják a férfiak figyelmét a szexuális és 
reproduktív kérdésekben őket terhelő felelősségre;

20. megjegyzi, hogy a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó európai intézet 
felállítására irányuló eljárás jelenleg is folyik, és türelmetlenül várja, hogy az intézmény 
teljes körűen megkezdje működését;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a 
tagállamok kormányaihoz. 
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INDOKOLÁS
Az Európai Uniót és a világot megrengető gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság 
bizonyosan kihat a nők helyzetére, munkakörülményeire, társadalomban betöltött szerepére, 
valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre az Európai Unióban. Ezért is különösen 
fontos, hogy az Európai Parlament a Bizottság jelentésének megjelenését követően 
állásfoglalást fogadjon el a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség helyzetének 2009-es 
alakulásáról. 

Az előadó jelentésében a válság nők helyzetére gyakorolt különböző hatásaira kívánta 
helyezni a hangsúlyt. A foglalkoztatás területén különös figyelmet kell szentelni a 
részmunkaidős foglalkoztatás helyzetének és a munkaerő-felvétel körülményeinek 
alakulására, valamint a javadalmazásra. Mivel a nők aránya a közszolgáltatási, az oktatási, az 
egészségügyi és a szociális támogató ágazatban magasabb, a válság korai szakasza az e 
szektorokban dolgozó nőket kevésbé hozta nehéz helyzetbe. E szakmai szegregáció miatt 
ugyanakkor a következő hónapokban ezek a nők kettős fenyegetettségre számíthatnak: az 
ezen ágazatokban dolgozó nők munkahelye megszűnhet, az e szolgáltatásokat igénybe vevő 
nőknek pedig e szolgáltatások leépítése esetén a saját munkájukat kell feláldozni azért, hogy 
maguk biztosítsák azokat (többek között a gyermekfelügyeletet, az idősek ápolását, az iskolai 
segítségnyújtást stb.). Ezért nagyon fontos, hogy a tagállamok kormányai figyelembe vegyék 
megszorító politikáiknak a nőkre gyakorolt esetleges következményeit. A nők semmi esetre 
sem lehetnek áldozatai e politikáknak, és nem engedhetnek a nemek közötti esélyegyenlőség 
területén elért politikai eredményekből sem.

A válságban ugyanakkor óriási lehetőség is rejlenek: az Európai Unió kormányainak most 
felül kell vizsgálniuk, milyen szempontok mentén alakítják ki politikáikat. Lehetőség van egy 
új társadalom felépítésére, amelyben meghatározó a tényleges egyenlőség eszméje. Az 
Európai Uniónak és a kormányoknak meg kell érteniük, hogy a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség minden politikai területen való érvényesítése elengedhetetlen követelmény. 
Ebben a nőknek is meghatározó szerepet kell játszaniuk. Az izlandi kormány például nőket 
ültetett annak a két banknak a vezetői székébe, amelyek hozzájárultak az ország gazdaságának 
tönkretételéhez. A Ceram Business School által felállított, a vállalatok által foglalkoztatott 
nők arányát vizsgáló megfigyelőközpont tanulmánya kimutatta, hogy minél nagyobb arányú a 
nők részvétele egy adott cég vezetésében, annál kevesebbet esett a cég tőzsdei árfolyama az 
idei évben. Nem arról van szó, hogy a férfiak helyébe egyszerűen nőket kellene állítani, 
hanem hogy lehetőséget kell adni a nők fokozottabb szerepvállalására a vállalatoknál és 
tágabb értelemben a társadalomban, hogy elkerülhessük a múlt tévedéseit. 

Örülnünk kell annak, hogy az Európai Unióban nőtt a nők foglalkoztatottságának aránya: 
nagyon megközelítettük a barcelonai célokat, és erre büszkék is lehetünk. A foglalkoztatás 
pénzügyi függetlenséget, valamint olyan társadalmi státuszt és szerepet jelent a nők számára, 
amely csak hasznukra válhat. Sajnálattal kell ugyanakkor megjegyeznünk, hogy ez az 
aránynövekedés nem járt együtt a munkakörülmények javulásával: a nők gyakrabban 
dolgoznak részmunkaidőben és/vagy határozott idejű munkaszerződések keretében, és 
továbbra is többnyire a kevésbé jövedelmező állásokat töltik be. 

Az előadó emlékeztet arra, hogy az „azonos munka azonos bérért” elve 1957 óta szerepel a 
közösségi szerződésekben. Az Európai Unió e területen úttörőmunkát végzett. Ma, 52 évvel 
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később azonban még mindig azt kell megállapítanunk, hogy ez az elv nem érvényesül 
mindenhol egyformán.  Mi több, az erre irányuló különböző európai jogszabályok ellenére a 
férfiak és nők bére közötti eltérés – egyébként jelentős – mértéke 2000 óta nem változott. Bár 
a számok is magukért beszélnek (az eltérés az Európai Bizottság számítási módszereitől 
függően 2000 óta 14 és 17,4 százalék közöttire tehető), a következő kép még riasztóbb: a 
férfiak és nők egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, 2008. november 18-i európai 
parlamenti állásfoglalás szerint egy nőnek február 22-ig (vagyis 418 naptári napot) kellene 
dolgoznia ahhoz, hogy ugyanannyit keressen, mint bármely férfi egy naptári évben. E 
tarthatatlanná vált helyzet orvoslása érdekében a tagállamoknak alkalmazniuk kell a 
munkavállalási és foglalkoztatási ügyekben az esélyegyenlőség és a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló 2006/54/EK irányelvet, illetve ellenőrizniük 
kell ennek végrehajtását. 

A férfiak és nők bérei közötti eltérés, a foglalkoztatási szegregáció és a szexista sztereotípiák 
a férfiakat is érintő kérdések. Egy folytonosan fejlődő társadalomban a férfiaknak is meg kell 
találniuk a helyüket. Ezért a társadalom egészét célzó tájékoztató és figyelemfelhívó 
kampányokon túl szükség volna kifejezetten férfiakat célzó kampányok kidolgozására is, 
melyek keretében olyan férfiakat mutatnak be, akik hagyományosan „női” foglalkozást űznek, 
vagy olyan pozíciót/állást töltenek be, ahol hagyományosan nőket foglalkoztatnak.  
Gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a szexista sztereotípiákkal szemben álló képek is 
beépüljenek a kollektív tudatba, hogy immár senki se lepődjék meg azon, ha egy nőt lát egy 
busz volánjánál, vagy egy férfit a mosogatópultnál. Egy egyenlőbb esélyeket kínáló, a 
szexista sztereotípiáktól megszabadult társadalomnak férfi és nő egyaránt csak nyertese lehet. 

Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság jelentésében erről nem tesz említést, az előadó e 
jelentés középpontjába kívánja állítani a nők elleni erőszak kérdéskörét. A Tanács 
közeljövőben soros spanyol elnöksége a nők elleni erőszakot központi prioritásává tette. Egy 
társadalmilag különösen fontos küzdelemről van szó, melyet a következő elnökségeknek is 
magukévá kellene tenniük.

Végezetül különös figyelmet érdemel a migráns nők kérdése: mivel kettős diszkrimináció 
áldozatai, számos nehézséggel kell szembenézniük társadalmi beilleszkedésük során. Ezért 
minden eszközzel elő kell segítenünk integrációjukat, többek között a jogaikat érintő 
közérthető és pontos tájékoztatás, és főleg az őket befogadó országban beszélt nyelv 
elsajátítását segítő tanfolyamok hozzáférhetőségének biztosítása révén. Csak úgy tudunk 
megnyílni mások számára, úgy tudunk teljes mértékben részt venni a társadalom életében, és 
úgy tudunk fejlődni, ha beszéljük annak az országnak a nyelvét, ahol élünk. 


