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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gazdasági hanyatlás és pénzügyi válság nemi szempontjairól

(2009/2204(INI))

Az Európai Parlament,

– 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 európai gazdasági fellendülés tervéről szóló 2008. november 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)0800),

– tekintettel az Európai Tanács tavaszi ülésszakához intézett, az „Impulzusok az európai 
gazdaság élénkítéséhez” című, 2009. március 4-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0114),

– tekintettel a „Konzultáció a jövőbeni »EU 2020« stratégiáról” című, 2009. november 24-i 
bizottsági munkadokumentumra (COM(2009)0647),

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

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőség – 2009” című 2009. február 27-i 
bizottsági jelentésre (COM(2009)0077),

– tekintettel „A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség – 2010” című, 2009. december 18-i 
bizottsági jelentésre (COM(2009)0694),

– 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, 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 a munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott szöveg)1,

                                               
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
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– tekintettel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, a Bizottság által 2008. október 3-án előterjesztett európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatra (COM(2008)0636),

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

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

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

– tekintettel az Európa Tanácsnak a gazdasági és pénzügyi válság nőkre gyakorolt hatásáról 
szóló ajánlásra irányuló indítványára, 11891. sz. dok., 2009. május 4.,

– tekintettel az Európai Tanács által 2006. március 23–24-én elfogadott, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra,

– 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 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 a férfiak közötti egyenlőségről – 2008” című, 2008. szeptember 3-i 
állásfoglalására3,

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

– tekintettel a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről szóló, 2009. 
május 6-i állásfoglalására5,

                                               
1 HL C 313. E, 2006.12.20., 118. o.
2 HL C 301. E, 2007.12.13., 56. o.
3 HL C 295. E, 2009.12.4., 35. o.
4 HL C 16. E, 2010.1.22., 21. o.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA (2009)0371.
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– tekintettel a pénzügyi és gazdasági világválságnak a fejlődő országokra és a fejlesztési 
együttműködésre gyakorolt hatásairól szóló, 2009. október 8-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Eurostat Fókuszban a statisztika sorozatának „A munkanélküliség radikális 
emelkedése az EU-ban” című 53/2009. számára,

– tekintettel az Eurostat Fókuszban a statisztika sorozatának „Recesszió az EU-27-ben: a 
visszaesés hossza és mélysége tevékenységenként és országonként változó” című 
97/2009. számára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a világgazdaság a nagy gazdasági válság óta tapasztalt legsúlyosabb recesszióval 
néz szembe, az EU egész területén és azon kívül is érzékelhető társadalmi 
következményekkel; mivel a gazdasági és pénzügyi válság Európában a nőkre nézve 
különösen ártalmas, amire a Tanács, a Bizottság és a tagállamok eddig nem fordítottak 
kellő figyelmet,

B. mivel a túlnyomóan férfiakat foglalkoztató építőiparral és autóiparral már sokat 
foglalkoztak, ellentétben az ugyanilyen negatív hatásoknak kitett kiskereskedelemmel, 
szolgáltatási és idegenforgalmi ágazattal; mivel a nemzeti és európai gazdaságélénkítő 
tervekben sürgősen foglalkozni kell a gazdasági és szociális válság hatásának és 
megoldásának nemi dimenziójával,

C. mivel a vezető közgazdászok rámutattak, hogy a recessziót elindító hitelpiaci 
összeomlás a szó szoros értelmében mesterséges katasztrófa volt; mivel az állami és 
nemzetközi szintű válaszokról – amelyek egyike sem foglalkozott a nemek kérdésével –
szintén elsősorban férfiak döntöttek; mivel fontos, hogy a politikai, gazdasági és 
pénzügyi szférában a nők teljes körűen részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban,

D. mivel a társadalmi nemek kutatása felhívta a figyelmet arra, hogy a nők másként 
gazdálkodnak, kerülve a kockázatokat, és nagyobb hangsúlyt helyezve a hosszú távú 
kilátásokra,

E. mivel a gazdaság lassulása a nőket valószínűleg nagyobb mértékben érinti, mint a 
férfiakat; mivel fennáll a veszély, hogy a jelenlegi recesszió késleltetni fogja az 
előrelépéseket, vagy akár vissza is fordíthatja az előrehaladást, hosszabb távú 
következményekkel a szociális védelmi rendszerekre, a társadalmi befogadásra és a 
demográfiára nézve,

F. mivel a nemek közötti egyenlőséget célzó intézkedéseket visszavonják vagy későbbre 
halasztják, és az állami költségvetések lehetséges jövőbeni lefaragásai negatívan fogják 
befolyásolni a nők foglalkoztatását és az egyenlőség előmozdítását; mivel a fent említett 
2006/54/EK irányelv megfelelő végrehajtása egyre fontosabb lesz,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA (2009)0029.
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G. mivel a gazdasági hanyatlást nem szabad arra használni, hogy lassítsa a fejlődést az 
összeegyeztetésre irányuló politikák terén, és csökkentse a gondozási szolgáltatásokra 
és a szabadság szabályozására szánt költségvetést, ami különösen a nők munkaerő-piaci 
hozzáférését érinti,

H. mivel a Tanács 2009. november 30-i következtetései1 a svéd elnökség idején arra hívták 
fel a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítsék a nemek dimenzióját az „EU 2020” 
stratégiában; mivel az „EU 2020”-ról szóló bizottsági konzultációs dokumentum ezt 
nem vette figyelembe, hiszen egyszer sem tesz említést a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének elvéről; mivel azonban alapvető fontosságú, hogy a nemi 
dimenzió beépüljön az új pénzügyi és gazdasági felépítménybe és politikába, és hogy a 
gazdaságélénkítő tervek és a strukturális kiigazító szóló programok átessenek egy 
nemek szempontjából történő hatásvizsgálaton, valamint tartalmazzák a nemi 
dimenziót,

I. mivel a gazdasági recesszió idején különösen igaz, hogy azok, akiket már eddig is a 
szegénység fenyegetett, még inkább kiszolgáltatottá válnak; mivel az Európai Tanács 
lisszaboni ülésén, még 2000-ben elfogadott, a szegénység felszámolására irányuló 
erőfeszítések és teljes körű megoldások sürgőssé váltak; mivel külön figyelmet kell 
fordítani a többszörösen hátrányos helyzetű csoportok védelmére és társadalmi 
befogadásuk biztosítására,

J. mivel a szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel szemben a legjobb védelmet a 
minőségi, teljes munkaidőben történő foglalkoztatás és a minőségi munkahelyek 
jelentik; mivel alapvető fontosságú az olyan szakpolitikák kialakítása és végrehajtása –
beleértve a megfizethető és elérhető gondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférést –, 
amelyek választ adnak a nők, illetve a férfiak igényeire,

K. mivel a vizsgálatok azt mutatják, hogy a nőkkel szembeni erőszak fokozódik, amikor a 
férfiak a gazdasági válság következtében elbocsátásnak és kilakoltatásnak vannak 
kitéve; mivel a gazdasági stressz gyakran rendszeresebb, erőszakosabb és veszélyesebb 
bántalmazáshoz vezet,

1. felhívja a figyelmet arra, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség az EU 
célkitűzéseinek egyike, és ezáltal a gazdasági és pénzügyi válságra adott politikai 
válaszokban és a válság utáni időszak hosszabb távú, holisztikus változata felé való 
átmenetben minden esetben meghatározó elv; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség önmagában való cél, és nemcsak a gazdasági növekedés elérésének eszköze;

2. hangsúlyozza a Bizottság azon megállapításait, miszerint a jelenlegi válság olyan 
aggályokat vet fel, hogy a nemek közötti egyenlőség terén elért eredmények is 
veszélybe kerülhetnek, továbbá hogy a recesszió hatása nagyobb nyomást helyez majd a 

                                               
1 A Tanács következtetései a nemek közötti egyenlőségről: a növekedés és a foglalkoztatás megerősítése –
hozzászólás a 2010 utáni lisszaboni stratégiához, a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsának ülése, Brüsszel, 2009. november 30.
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nőkre; hangsúlyozza, hogy a gazdasági és pénzügyi válság nemek szerint értelmezhető, 
okait és következményeit tekintve egyaránt;

3. rámutat arra, hogy a nők utóbbi évtizedekben történt munkahelyi integrációja nemcsak 
azt jelenti, hogy a válságnak nagyobb hatása lesz magukra a nőkre, de ezáltal a 
háztartásokra is, amelyek jövedelmét súlyosan fogja érinteni a női munkahelyek 
megszűnése; felhívja az Európai Unió intézményeit és a tagállamokat, hogy vegyék 
figyelembe a válság rejtett költségeit, ideértve a különböző, gyakran nem felismert, 
nemek szerinti következményeket;

4. rámutat arra, hogy a makrogazdasági politikák mindenekelőtt azzal járnak, hogy 
növekszik a munkaerő nemek szerinti megoszlása, az alvállalkozók alkalmazása révén 
destabilizálódik a nők foglalkoztatása, növekszik a nemek közötti bérszakadék, az 
állami szolgálatok privatizációja folytán csökken a nők egészségügyi ellátáshoz és 
oktatáshoz való hozzáférése, fokozódik az egyenlőtlenség a hitelhez és föld- és 
ingatlantulajdonhoz való hozzáférésben, valamint tovább mélyül a szegénység 
feminizálódása;

5. sajnálja, hogy sok nő, különösen a kiskereskedelemben, a szolgáltatóiparban és az 
idegenforgalomban dolgozók, valamint a részmunkaidős vagy bizonytalan állásokban 
dolgozó nők már elvesztették vagy várhatóan el fogják veszíteni munkahelyüket; 
hangsúlyozza, hogy ugyanakkor a mikrohitelek biztosításának visszaesése várhatóan 
keresetcsökkenéshez vezet az önálló vállalkozó női munkavállalók között; 
hangsúlyozza, hogy a női munkanélküliség várhatóan aránytalanul meg fog emelkedni 
az állami szektor költségvetési megszorításainak bejelentésével, mivel a nők 
aránytalanul nagy számban dolgoznak az oktatásban, az egészségügyben és a szociális 
szolgáltatások ágazatában;

6. üdvözli az Eurostat nemek szerinti bontásban készülő statisztikáit; úgy véli azonban, 
hogy több figyelmet kell fordítani a részmunkaidős munkanélküliségre (ezt a területet 
gyakran kizárják a munkanélküliségi statisztikákból); rámutat arra, hogy a tartós 
munkanélküliség, az alacsonyabb munkabérek és a munkaidő alacsonyabb átlaga 
valószínűleg mélyreható következményeket idéz elő, különösen a nők keresete, 
szociális biztonsági juttatásai és hosszabb távon a nyugdíjuk szempontjából;

7. rámutat arra, hogy a migráns munkavállalókat hasonlóképpen érinti a válság, akárcsak 
az otthon maradt családjukat; hivatkozik arra a tényre, hogy a női migráció mértékét a 
jelentések gyakran a valóságosnál alacsonyabbnak mutatják, és ezzel együtt a 
munkabérükből eltartott családjukat érő hatást is kisebbnek állítják be, aminek 
következtében a nők a hazatérésükkor még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhetnek, 
mivel a közösségük és a családjuk egyaránt elutasítja őket;

8. nyomatékosítja, hogy a beavatkozásokhoz és megoldásokhoz a válságot a környezetével 
együtt kell értelmezni, és fel kell ismerni, hogy nincs rá univerzális válasz; 
hangsúlyozza, hogy a recesszió ugyanakkor kiváló lehetőséget kínálhat arra, hogy a 
gazdasági és szociálpolitika jobban figyelembe vegye a nemeket, és a társadalom 
elmozdulhasson a nemek nagyobb mértékű egyenlősége felé;
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9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a válságra adott politikai válaszok – a gazdaságélénkítő 
csomagokat is beleértve – nem ismerték el, nem elemezték és nem korrigálták a válság 
nemek szerinti hatását; bírálja azt a tényt, hogy a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének elve a Lisszabon utáni stratégiában gyakorlatilag nem jelenik meg; 
felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy a foglalkoztatási és 
makrogazdasági iránymutatásokba és az „EU 2020” stratégiába építsenek be egy 
fejezetet a nemek kérdéseiről, és minden szakpolitikájukban vezessék be a nemek 
szerinti költségvetési tervezést;

10. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, a tagállamokat, és különösen a Parlament Pénzügyi, 
Gazdasági és Szociális Válsággal Foglalkozó Különbizottságát (CRIS), hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a gazdaságélénkítő tervek és strukturális kiigazító 
programok nemek szerinti hatásvizsgálaton essenek át (utólagos vizsgálaton, 
amennyiben előzetes nem történt), és szerves részük legyen a nemi dimenzió, a nemek 
szerint bontott adatokat és statisztikákat is ideértve;

11. szorgalmazza, hogy a Tanács, a Bizottság és a tagállamok biztosítsák, hogy a regresszió 
és a pénzügyi megszorítások ne érintsék azokat a szakpolitikákat és azoknak a 
struktúráknak a működését, amelyek célja a nők és férfiak közötti egyenlőség 
megvalósítása a kormányzati és nem kormányzati ágazat valamennyi szintjén; sajnálja, 
hogy néhány országban már történtek ilyen pénzügyi megszorítások;

12. rámutat arra, hogy a gondozási politika és infrastruktúra hiánya oda vezetett, hogy a 
magán háztartásokban ezt a rést egyre gyakrabban migráns női háztartási munkavállalók 
töltik be, akik nem jutnak szociális és munkaügyi védelemhez és ellátásokhoz; felhívja a 
tagállamokat, hogy a migráns munkavállalókat sürgősen vonják be a szociális 
biztonsági és egészségügyi ellátórendszerekbe;

13. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy elemezzék és ellensúlyozzák 
az adóügyi megszorításokból, illetve az állami kiadások és a szociális ellátások 
csökkentéséből eredő negatív hatásokat, különösen a helyi szintű állami kiadások 
csökkentése kapcsán, hogy a nőkre ne háruljon aránytalanul nagy gondozási teher 
(gyermekek, idősek és eltartott személyek), amikor a kórházbezárások vagy a kórházi 
tartózkodás lerövidítése folytán a betegek gondozása a háztartások nőtagjaira marad, 
ami tovább mélyítheti a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenséget;

14. felhívja a tagállamokat, hogy az európai célokkal összhangban dolgozzanak ki 
megfizethető, hozzáférhető és minőségi gondozási szolgáltatásokat a gyermekek és más 
eltartottak számára; hangsúlyozza, hogy teljes mértékben ki kellene használni a 
strukturális alapokban és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapban rejlő 
lehetőséget a minőségi szolgáltatások finanszírozására; szorgalmazza, hogy a Bizottság 
javasoljon egy irányelvet az apasági, örökbefogadási és szülőgondozási szabadságról;

15. rámutat arra, hogy a nőkkel szembeni erőszak gazdasági zavarok idején felerősödik; 
ezért sürgeti a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a nemi alapú erőszak valamennyi 
formájával szembeni nemzeti törvényeiket és politikáikat, és üdvözli a spanyol elnökség 
kezdeményezését a nőkkel szembeni erőszak megfigyelőközpontjának létrehozására; 
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hasonlóképpen üdvözli az áldozatok védelméről szóló átfogó jogi aktussal kapcsolatos 
tanácsi kezdeményezést (európai védelmi okirat);

16. felkéri az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy tegyenek hatékony lépéseket –
mégpedig jogalkotás révén – a nemek egyensúlyának ösztönzésére a felelősségteljes 
vállalati és politikai pozíciókban; ezért kötelező célok kitűzésére hív fel a nők és a 
férfiak egyenlő képviseletének biztosítása érdekében;

17. hangsúlyozza, hogy a nők a pénzügyi döntéshozatalban alulreprezentáltak, sőt, 
valójában a nők jelentik az egyik olyan, a pénzügyi döntéshozatalból jelenleg kizárt 
csoportot, akiket a pénzügyi válság hátrányosan érint; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot 
és a tagállamokat a nők részvételének javítására a döntéshozatal valamennyi szintjén, 
különösen a költségvetési tervezés és az európai pénzügyi rendszerekre vonatkozó 
irányítási szabályok terén, az Európai Központi Bankot is beleértve;

18. üdvözli a norvég kormány döntését, miszerint a nők arányát a nyilvánosan működő 
részvénytársaságok igazgatótanácsában legalább 40%-ra kell emelni; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tekintsék pozitív példának a norvég 
kezdeményezést, és haladjanak ugyanebbe az irányba;

19. rámutat arra, hogy a szociális infrastruktúrába való befektetés lehetőséget ad Európa 
korszerűsítésére és az egyenlőség előmozdítására, és a fizikai infrastruktúrát 
korszerűsítő zöld technológiákba való befektetéssel párhuzamos stratégiának tekinthető; 
úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőségnek ezért politikai prioritásnak és alapvető 
eszköznek kell lennie;

20. hangsúlyozza, hogy a „zöld munkahelyek” a jövő európai munkaerőpiacának egyik 
meghatározó növekedési szegmensévé válhatnak, hogy az Európai Unió területén ma 
több mint 20 millió munkahely tekinthető „zöldnek”, valamint hogy a közelmúltbeli 
adatok azt mutatják, hogy a megújuló energia ágazatában önmagában is megvan a 
lehetőség, hogy 2020-ra megkétszereződjön, és elérje a 2,8 millió munkahelyet;

21. felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdaság ökológiai átszervezése és az alacsony 
szénkibocsátású gazdaságba való átmenet óriási keresletet fog teremteni a szakképzett 
munkavállalók iránt; utal arra, hogy a női munkavállalók erősen alulreprezentáltak a 
megújuló energiaforrások ágazatában, és különösen a tudományos és 
technológiaintenzív munkakörökben; felkéri a Tanácsot, a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy bizonyosodjanak meg arról, hogy a női munkavállalókat nem zárják 
ki az ökológiai átalakulásról szóló képzési projektekből és programokból, azaz a 
megújuló energiaforrások ágazatából, a tudományos és technológiaintenzív 
munkakörökből;

22. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák az európai 
strukturális alapok teljes körű végrehajtását nemzeti szinten, hogy az általános rendelet1

                                               
1 A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 210., 
2006.7.31., 25. o.).
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16. cikke és az Európai Szociális Alapról szóló rendelet1, illetve az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapról szóló rendelet2 6. cikke alapján átképzési és továbbképzési 
kezdeményezések révén kezeljék a recesszió hatásait;

23. felkéri a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mindegyik alapon belül 
hozzanak létre egy pénzügyi tartalékot az esélyegyenlőséget segítő tevékenységekre, 
kiegészítő támogatással az átfogó programok és más speciális, a technikai 
segítségnyújtás keretében külön finanszírozott kezdeményezések számára; felhívja a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki mechanizmusokat az egyenlőség jegyében történő 
kormányzásra, hogy a kormányzati minisztériumokban és más, a kohéziós és 
strukturális alapok alá tartozó intézkedéseket végrehajtó hivatalokban helyet kapjon a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szakértelem, és hogy támogassák a női 
szervezeteket és hálózatokat;

24. szorgalmazza, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete készítsen elemzést a 
gazdasági válság nemekre gyakorolt hatásairól, és felhívja a többi európai intézményt, 
például az Európai Alapítványt az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, hogy 
folyamatban lévő munkájában foglalkozzon a nemek kérdéseivel;

25. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismerjék el és támogassák a 
civil társadalom lehetséges közreműködését a pénzügyi és gazdasági válság 
kezelésében, különösen a szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai 
évére való tekintettel;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak, a szociális partnereknek és az érintett nem kormányzati 
szervezeteknek.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1081/2006/EK rendelete az Európai Szociális Alapról (HL L 
210., 2006.7.31., 12. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.)
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A világgazdaság még mindig nem lábalt ki a nagy gazdasági válság óta tapasztalt 
legsúlyosabb recesszióból, és a globális pénzügyi válság mértéke csak tovább nőtt. A globális 
pénzügyi rendszer összeomlott, a spekulációs buborékok kipukkadtak és súlyosan 
megrendültek az ingatlanoknak, részvényeknek, élelmiszereknek és energiának tulajdonított 
értékek. A gazdaság túlzott „financializációja” ebből eredő instabilitáshoz, a bankok és más 
fontos pénzintézetek csődjéhez vagy csőd közeli állapotához vezetett. A „reálgazdaságnak” 
nyújtandó hitelek elmaradása ebből következően hátrányosan hatott a reálgazdaságra és az 
emberek életminőségére1. Százmilliók vesztették el állásukat, jövedelmüket, 
megtakarításaikat és otthonukat. Bár a válság legrosszabb részét talán már magunk mögött 
hagytuk, a szakértők egyetértenek abban, hogy a válság társadalmi következményei tovább 
fognak tartani, mint a kilábalás. 

A nemek egyenlőtlensége a pénzügyi és gazdasági válságnak egyszerre oka és 
következménye

A pénzügyi és gazdasági válságnak jellegében és hatásaiban is megvannak a nemi dimenziói. 
A gazdaságélénkítő politikák minden kategóriája nemek szerinti: a pénzügyi szabályozás 
megreformálása; az ipari ágazatok és vállalatok támogatása; a munkaerőpiacok támogatása; a 
beruházás támogatása; valamint a háztartások vásárlóerejének támogatása. 

Az újságcikkek központi témái a férfi iparágak, a gyártóüzemek bezárásai és a bónuszukat 
elvesztő bankárok. A nők mintha sehol nem jelennének meg ebben a képben, nem készült 
részletes elemzés a női dimenzióról és a válság által a nőkre gyakorolt különböző hatásokról. 
Milyen például a foglalkoztatás nemek szerinti megoszlása az ipar ágazatában és a pénzügyi 
támogatásban részesülő vállalatoknál? Ez lényeges kérdés, mivel a férfiak jövőjének 
támogatása a női foglalkoztatás helyett nem növeli, inkább aláássa a nemek egyenlőségét.

A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió egyik célkitűzése, és szerves részét 
kell, hogy képezze minden politikai válasznak, nemzeti és nemzetközi gazdaságélénkítő 
tervnek, valamint a válság utáni időszakba való átmenetnek. A kezdeti válság és az ezt követő 
európai, nemzeti és nemzetközi (G20) szintű fellendülési tervek azonban elmulasztották 
elismerni, megérteni, elemezni és kiigazítani a válság nemek szerinti hatását. 

A nők a pénzügyi döntéshozatalban alulreprezentáltak. Az Európai Bizottságnak a férfiak és a 
nők közötti egyenlőségről szóló 2009-es jelentése azt jelzi, hogy a központi bankot mindegyik 
tagállamban férfi vezető irányítja. A Bizottság 2007-es jelentése emellett azt jelezte, hogy az 
EU központi bankjainak legmagasabb döntéshozatali szerveiben átlagosan ötször annyi férfi 
foglalt helyet, mint ahány nő. Európai szinten nézve mindhárom pénzügyi intézményt (az 
Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank és az Európai Beruházási Alap) férfiak 
vezetik, és a nők mindössze 16%-át teszik ki ezen intézmények legmagasabb szintű 

                                               
1 Walby, Sylvia, Gender and the Financial Crisis [A nemek kérdése és a pénzügyi válság], 2009. április, 3. oldal
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döntéshozatali szerveinek.1

A nők pénzügyi döntéshozatalba való bevonása segítségével olyan különböző prioritásokat és 
gyakorlatokat lehet megvalósítani, amelyek nemcsak a nőkre nézve járhatnak kedvező 
következményekkel, de a társadalom egésze számára is. E gyakorlatok közé tartozik a 
kockázatvállaláshoz való hozzáállás. Ugyanide sorolható még az állami szolgáltatásnyújtás 
előnyben részesítése az oktatásban és az egészségügyben, ami nemcsak a nemek egyenlőségét 
támogatja, hanem a humán tőke hosszú távú fejlesztését is2.

Az irányítás feminizálása védelmet nyújt a válsággal szemben? 

Ha a „Lehman Brothers” „Lehman Sisters” lett volna, férfiak helyett női vezetéssel, vajon 
akkor is megtörténik a hitelpiaci összeomlás? A feministák és a vezető közgazdászok 
egyaránt rámutattak, hogy a hitelpiaci összeomlás a szó szoros értelmében mesterséges 
katasztrófa. Az összeomlás felbátorította az igazgatótanácsi sokszínűség szószólóit, akik 
ragaszkodnak ahhoz, hogy sürgősen növelni kellene a pénzintézetek élén álló nők számát. A 
férfiak hibái nyomán a nők számára talán megnyílik a lehetőség, hogy áttörjenek az 
üvegplafonon3.

Izland élen jár e téren. A megalázó gazdasági összeomlás óta ez az észak-atlanti szigetország 
a pénzügyi irányításban női kezekbe adta a kormányt. Női miniszterelnöke van, de 
legfontosabb bankjai közül is kettő női vezetés alá került, leváltva a férfiakat, akik 
meggondolatlan túlköltekezésükkel csődbe vitték az intézményeket.4

Michel Ferrary, a franciaországi Ceram professzora úgy véli, hogy a nemek egyensúlya a 
kulcs a kockázatvállalási kultúra megfékezéséhez, amely sok országban eluralkodott a 
pénzügyi ágazatokon. Ferrary szerint a jobb nemek közötti egyensúllyal rendelkező bankok 
sokkal jobban lavíroztak a gazdasági válságban, mint azok, ahol ez nincs meg. „Több, a 
nemek kérdésével foglalkozó tanulmány is kiemelte, hogy a nők máshogyan viselkednek és 
másként irányítanak, mint a férfiak. Jellemzően inkább kerülik a kockázatot, és a hosszú távú 
kilátásokra összpontosítanak. A női vezetők magasabb aránya ellensúlyozza férfi kollégáik 
kockázatvállaló magatartását”5.

A foglalkoztatási egyenlőtlenség még mindig világszerte elfogadott jelenség az 
igazgatótanácsokban, ahol az öltönyös férfiak továbbra is uralják az ügyvezetői és nem 
ügyvezetői szerepeket egyaránt. A norvégiai jogalkotás hatékonyan fellépett ezzel az 

                                               
1 Európai Bizottság, Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről – 2009
2 Walby, Sylvia: Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis [A 
pénzügyi és gazdasági válsághoz készült gazdaságélénkítő politikák nemi vonatkozásainak felülvizsgálata], 
2009. április, 7

3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. [A hitelválság valódi áldozatai a nők] The 
Observer, 2009. január 18., vasárnap.
4 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ [A férfiakat okolják a bankválságért], írta 
Kevin Sullivan és Mary Jordan, 2009. február 10.
5 Ferrary nyilatkozata a CERAM Business School Research részére, 2009. február
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egyenlőtlenséggel szemben. A norvég kormány 2003. júniusban jogalkotási javaslatot 
terjesztett elő, amely arra irányult, hogy a nők arányát 50%-ra emelje az összes állami vállalat 
és a nagyobb magánvállalatok igazgatótanácsában1. A nemek képviseletének szabályai a 
vállalati igazgatótanácsokban 2006. január 1-jén léptek hatályba Norvégiában. Az új 
szabályozás kimondja, hogy minden igazgatótanácsban mindkét nem arányának el kell érnie a 
40%-ot. Spanyolország hasonló törvényt fogadott el; ennek értelmében az állami 
vállalatoknak hét éven belül 10 igazgatótanácsi helyből négyre nőket kell kinevezniük.

Szegregált munkaerőpiac

A jelenlegi válság nem ugyanolyan, mint a korábbi recessziók: a gazdaság lassulása a nőket 
valószínűleg súlyosabban érinti, mint a férfiakat. A gazdasági visszaesés korábbi időszakaival 
szemben a nők már sokkal nagyobb arányban vannak jelen a munkaerőpiacon. A nők 
munkahelyi integrációja azt jelenti, hogy a válság nemcsak magukra a nőkre lesz nagyobb 
közvetlen hatással, de a háztartásokra is, amelyek jövedelmére jelentős mértékben ki fog hatni 
a női munkahelyek megszűnése. Mivel a foglalkoztatási minták jellemzői közé tartozik a 
nemek szerint elkülönülő munkaerőpiac, a nemek közötti bérszakadék, a részmunkaidős és 
bizonytalan állások magasabb aránya a nők körében, illetve a nők nagyobb koncentrációja az 
úgynevezett informális gazdaságban, amely alacsonyabb keresetet és kevesebb szociális 
védelmet nyújt, a nők egyáltalán nincsenek előnyös helyzetben a válság átvészeléséhez. 

Kétségtelen, hogy a nemek közötti egyenlőségnek minden politikai válasz fő elvei között kell 
lennie. Figyelembe véve a nők által betöltött szerepek sokféleségét, a gazdasági és pénzügyi 
válság hatásai túlmutatnak a nők munkaerő-piaci részvételén, és a társadalom egészének 
stabilitására is kihatnak. Gazdasági zavarok idején a nők gyakran hamarabb tapasztalják a 
negatív következményeket, és lassabban részesülnek a fellendülés előnyeiből. A válság még 
el sem kezdődött, a nők többsége már akkor is az informális gazdaság része volt, így 
alacsonyabb keresethez és kevesebb szociális védelemhez jutott.

A nőknek az állami szektor szolgáltatásaiban való koncentrálódása korábban hozzájárult 
ahhoz, hogy védve maradjanak a recessziós körülmények kezdeti hatásaival szemben. 
Azonban az állami szektor alkalmazottaiként és az olyan szolgáltatások 
kedvezményezettjeiként, mint például a gyermekgondozás, a nők különösen ki vannak téve a 
költségvetési megszorításoknak, amikor a csökkenő adóbevételek hatása elkezd 
érvényesülni2. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kormányoknak a következő évtized 
folyamán vissza kell fizetniük a felhalmozott óriási hiányt.

Az állami bevételeknek és kiadásoknak is megvannak a nemi dimenziói: míg az állami 
bevételek terén az adózást tekintve a férfiak a fő befizetők, magasabb keresetükből kifolyólag, 
az állami kiadások elsőszámú haszonélvezői a nők, olyan szolgáltatások révén, amelyek 
szintén nemek szerint meghatározottak: ilyen a gyermekgondozás, az eltartott személyek 
gondozása, a lakhatás, az oktatás és az egészségügy.3 Az állami kiadások csökkentései ezért 
                                               
1 Dublini Alapítvány, Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards 
[A kormány nemi kvótákat javasol az igazgatótanácsokban]
2 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession [Elemző feljegyzés: A nemek közötti egyenlőség 
és a recesszió], 2009. május, 6. oldal
3 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective [A nők és a pénzügyi 
és gazdasági válság – a nemi dimenzió bevezetésének sürgőssége], 3. oldal
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sokkal nagyobb valószínűséggel a nőket érintik közvetlenül.

Az állami kiadások csökkentése azt is eredményezi, hogy az olyan szolgáltatások, mint a 
gyermekgondozás, ismét a nőkre hárulnak, akik ezáltal a háztartás közegén túl csak 
korlátozottan tudnak részt venni a társadalomban. Hasonlóképpen, a szociális és gazdasági 
szempontból hátrányos helyzetű gazdaságokban a megszorítások támogató szolgáltatásokra 
gyakorolt hatása azt eredményezi, hogy a családok és a közösségek egyaránt jobban 
rászorulnak a nőkre.1

A munkaerőre és a foglalkoztatásra gyakorolt hatás

A nők a munkaerőpiacon nagyobb valószínűséggel vannak hátrányos helyzetben, különféle 
tényezők folytán: magasabb a bizonytalan munkaszerződések és önkéntes részmunkaidős 
állások aránya, valamint kitartóan fennáll a kedvezőtlen bérszakadék (az EU-ban 2007-ben 
átlagosan 17,4%-nak mérték, de Észtországban elérte a 30,3%-ot), ami súlyosan visszahat az 
élet folyamán megkeresett jövedelemre, a szociális biztonsági védelemre és a nyugdíjakra, és 
tovább növeli a „szegénységtől fenyegetettek” arányát, különösen nyugdíjas korban. A 
szegénységtől fenyegetettek aránya 2007-ben a nők körében magasabb volt (17%), mint a 
férfiaknál (15%). Ez a különbség kifejezetten nagy volt az idősek (a nők 22%-a, szemben a 
férfiak 17%-ával) és az egyedülálló szülők (34%)2, közülük is főként a nők esetében. 

A munkanélküliségi ráta azonban nem feltétlenül ad teljes képet a változó gazdasági 
körülmények nőkre és férfiakra gyakorolt hatásáról. Sőt, a nemzeti adatok azt erősítik meg, 
hogy a nők csökkenő foglalkoztatási rátái nem járnak szükségszerűen együtt a 
munkanélküliségi ráták emelkedésével. A nők gyakran részmunkaidőben dolgoznak, ezáltal 
nem munkanélkülinek minősülnek, hanem részben foglalkoztatottnak. A női munkanélküliség 
ezért a férfiakéhoz képest alábecsültnek tekinthető. Ahhoz, hogy a nők munkanélküliségét a 
férfiakéval megegyező mértékben fel lehessen mérni, több figyelmet kell fordítani a 
részmunkaidős foglalkoztatásra, amit ugyanúgy kellene kezelni és ugyanolyan átfogóan meg 
kell jelentetni, mint a teljes munkanélküliséget. A foglalkoztatási tendenciák és az ezekhez 
alapul szolgáló adatok megkérdőjelezhetők. Az EU-ban az a döntés született, hogy az egyéni 
alapú háztartási statisztikákat nemek szerint szét kell bontani. Ez azonban még csak az első 
lépés afelé, hogy a nők és a férfiak foglalkoztatási különbségeit pontosan tükröző adatokkal 
rendelkezzünk.3

A politikai válaszokban és a gazdaságélénkítő tervekben rejlő lehetőségek

Az EU kormányfői 2009 decemberében megállapodtak egy 200 milliárd euró értékű 
gazdasági fellendülési csomagról, amelynek célja az volt, hogy összehangolt nemzeti és 
európai kiadási rendszerek ötvözete segítségével közvetlenül lendítse fel a foglalkoztatást4. 

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy megvan az esély arra, hogy a jövőben a „zöld 
                                               
1 EWL: uo.
2 Európai Bizottság, 2010-es jelentés az egyenlőségről, 4. oldal
3 Smith, Marc: Analysis Note: Gender Equality and Recession [Elemző feljegyzés: A nemek közötti egyenlőség 
és a recesszió], 12. oldal
4 A Bizottság közleménye az Európai Tanács részére, Az európai gazdasági fellendülés terve, COM (2009) 800 
végleges.
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munkahelyek” alkossák azt a szegmenst, amely kiemelt növekedést mutat az európai 
munkaerőpiacokon: már ma is több mint 20 millió munkahely tekinthető „zöldnek” az 
Európai Unió területén (ez az összes munkahely 10%-át jelenti), és a közelmúlt tapasztalatai 
azt mutatják, hogy 2020-ra csak a megújuló energia ágazatában a munkahelyek száma 
valószínűleg a kétszeresére emelkedik, és eléri a 2,8 milliót1. Tudjuk, hogy a gazdaság 
ökológiai átszervezése és az úgynevezett „hanyatló iparágakból” az alacsony szénkibocsátású 
gazdaságba való átmenet óriási munkaerő-keresletet fog teremteni a szakképzettséget igénylő 
szakmákban vagy foglalkozásokban. A „zöldgalléros” munkahelyek betöltéséhez megfelelő 
képzési programokra, átképzési és oktatási programokra lesz szükség.

Ha azonban megnézzük a rendelkezésre álló, óriási mennyiségű tanulmányt, megállapíthatjuk, 
hogy a zöldgalléros munkahelyeket szinte teljes egészében férfiak töltik be, különösen az 
alternatív energiaforrások területén. A nők a megújuló energiaforrások ágazatában erősen 
alulreprezentáltak, különösen a tudományos és technológiaintenzív állásokban2. A 
tisztességes, igazságos és méltányos ökológiai átszervezésbe azonban nem fér bele a nők 
kirekesztése a zöld gazdaságba való átmenetből, azaz bizonyos szakmákból és 
foglalkozásokból, illetve képzési és átképzési programokból. Az Európai Bizottság is 
elismerte, hogy „a nőkre pontosan ugyanolyan állásokban van szükségünk, mint a férfiakra”3. 

Mivel a polgárok közötti egyenlőség az Unió alapvető értékeinek egyike, az azonos 
készségekkel rendelkező férfiaknak és nőknek minden munkahelyhez egyformán kell 
hozzáférniük, a magán- és az állami szektorban egyaránt. Még egy, teljességgel pragmatikus 
érv szól emellett: a női potenciál nélkülözhetetlen a társadalom ökológiai átalakulásához. 
Európa a továbbiakban már nem engedheti meg magának, hogy elhanyagolja női humán 
erőforrásait, és csak egyfajta tartalékként kezelje őket, akikkel meg lehet növelni a munkaerőt, 
amikor a gazdasági körülmények nagyobb keresletet diktálnak.

A recesszióra adott európai és nemzeti szintű válaszok egyúttal lehetőséget, sorsfordító 
pillanatot jelentenek, amikor elő lehet mozdítani a nemek közötti egyenlőséget; a pénzügyi és 
gazdasági válság arra is lehetőséget ad, hogy válaszokat és terveket dolgozzunk ki, és politikai 
teret találjunk a beavatkozásoknak és az alternatív megoldásoknak. A nemek dimenzióját is 
figyelembe vevő elemzés ebben a pillanatban azzal az előnnyel jár, hogy így elkerülhetjük a 
hatástalan politikák nem tervezett következményeit vagy nem kívánt kimenetelét. A szociális 
infrastruktúrába való beruházást úgy kell tekinteni, hogy lehetőséget ad Európa 
korszerűsítésére és az egyenlőség előmozdítására, ezzel párhuzamosan stratégiát kínál a 
fizikai környezetünket korszerűsítő zöld technológiákba való beruházásra.4

A „Konzultáció a jövőbeni »EU 2020« stratégiáról” című munkadokumentumában az EU 
Bizottsága hangsúlyozta, hogy a nemek közötti egyenlőség kiemelten fontos szempont. 
Rendkívül fontos, hogy a nemi dimenzió beépüljön a lisszaboni stratégia jövőbeni, 2010 utáni 
                                               
1 COM (2009) 257, 4. oldal
2 Renner, Michael; Sweeney, Sean; Kubit, Jill (2008): Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world [Zöld munkahelyek a tisztességes munka érdekében, a fenntartható, alacsony szénkibocsátású 
világban], Nairobi, 309. oldal
3 New Europe, Green Economy, Green Jobs [Új Európa, zöld gazdaság, zöld munkahelyek], Interjú Nikolaus G. 
van der Pas főigazgatóval 2008. június 16.
4 Smith, Marc, Analysis Note: Gender Equality and Recession [Elemző feljegyzés: A nemek közötti egyenlőség 
és a recesszió], 2. oldal
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felülvizsgálatába, az európai foglalkoztatási stratégiát és a makrogazdasági stratégiát is 
ideértve, és hogy ezzel kapcsolatban figyelembe vegyék a gazdasági és pénzügyi válság által 
a nőkre gyakorolt, differenciált hatást. Hasonlóképpen fontos, hogy a Tanács, a Bizottság és a 
tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a javasolt szakpolitikáikat minden esetben 
rutinszerűen alávessék a nemi szempontú hatásvizsgálatnak, továbbá hogy elvégezzék az 
európai gazdasági fellendülési terv, az európai globalizációs alkalmazkodási alapok és más 
tervek keretében jelenleg folyamatban lévő intézkedések nemi szempontból történő 
hatásvizsgálatát.


