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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) eredményeinek 
értékeléséről és a jövőre vonatkozó ajánlásokról
(2009/2242(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel Európai Unióról szóló szerződés (EUSz) 2. cikkére és 3. cikke (3) bekezdésére, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 157. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartája 23. cikkére,

– tekintettel „A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006–2010” című 
bizottsági közleményre (COM(2006)0092)1

– 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, 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-
as és 2009-es 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, COM(2008)0010) és 
(COM(2009)0077),

– tekintettel az ENSZ emberi jogokkal és különösen a nők jogaival kapcsolatos jogi 
eszközeire, különös tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló egyezményre, továbbá az ENSZ nők elleni erőszakkal 
kapcsolatos egyéb eszközeire, mint például az Emberi Jogi Világkonferencián elfogadott 
bécsi nyilatkozat és cselekvési program, az ENSZ Közgyűlésnek a nőkkel szembeni 
erőszak felszámolásáról szóló, 1993. december 20-i 48/104. sz., a nőkkel szembeni 
családon belüli erőszak felszámolásáról szóló, 2004. február 19-i 58/147. sz., a becsület 
nevében a nők ellen elkövetett bűncselekmények felszámolásáról szóló 2003. január 30-i 
57/179. sz. és a nőkkel szembeni erőszak felszámolására irányuló bűnmegelőzésről és 
büntető intézkedésekről szóló 1998. február 2-i 52/86. sz. határozatai,

– tekintettel az 1995. szeptember 15-én Pekingben rendezett, a nők helyzetéről szóló 
negyedik világkonferencián elfogadott cselekvési programra és a pekingi cselekvési 
program nyomon követéséről szóló 2000. május 18-i2, valamint a nők helyzetéről szóló 
negyedik világkonferencia cselekvési programjának (Peking + 10) nyomon követéséről 
szóló 2005. március 10-i állásfoglalásaira3,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájáról szóló 
2006. október 9-i jelentésére,

                                               
1 HL C 104., 2006.5.3., 19. o.
2 HL C 59., 2001.2.23., 258. o.
3 HL C 320. E, 2005.12.15., 247. o.
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– tekintettel az ENSZ Közgyűlés nők helyzetével foglalkozó bizottsága által 2005 
márciusában tartott 49. ülés zárójelentésére,

– tekintettel az afrikai nők jogairól szóló maputói jegyzőkönyvre, amely 2005. október 26-
án lépett hatályba, és amely egyértelmű említést tesz a nemi szervek megcsonkításának 
valamennyi formájára vonatkozó tilalomról,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló, 
2000. október 31-i 1325. sz. határozatára, amely a nők nagyobb fokú részvételét 
szorgalmazza a fegyveres konfliktusok megelőzésében és a béke megteremtésében,

– 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 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 a Bizottság nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó 
bizottságának a nők és férfiak közötti egyenlőség szempontjának nemzeti 
költségvetésekbe történő beépítéséről szóló, 2003. májusi jelentésére,

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

– tekintettel a szexuális kizsákmányolás által veszélyeztetett nők és gyermekek 
kereskedelmének megakadályozására szolgáló stratégiákról szóló, 2006. január 17-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel „A női bevándorlásról: a női bevándorlók szerepe és helye az Európai 
Unióban” című, 2006. október 24-i állásfoglalására3,

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

                                               
1 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
2 HL C 287. E, 2006.11.24., 75. o.
3 HL C 313. E, 2006.12.20., 118. o.
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– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervről (2006-2010) szóló, 
2007. március 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel a nők iparban betöltött szerepéről szóló, 2008. január 17-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőségről – 2008” című, 2008. szeptember 3-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, a 
Bizottságnak címzett ajánlásokat tartalmazó, 2008. november 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel a szociális gazdaságról szóló, 2009. február 19-i állásfoglalására5,

– tekintettel a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 2009. november 26-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel az emberkereskedelem megakadályozásáról szóló, 2010. február 10-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2009” című, 
2010. február 10-i állásfoglalására8,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

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

A. mivel bár a férfiak és nők közötti egyenlőség egyetemes emberi jog, az Európai Unió 
egyik alapelve és a szerződések régóta rögzítik, a politikai gyakorlatban és a nők életében 
továbbra is jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók,

B. mivel a nők és férfiak közötti jog- és esélyegyenlőséget a mindenkire kiterjedő társadalmi 
előrehaladás keretében és nem visszalépve kell megvalósítani,

C. mivel bár a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es ütemterv 
bizonyos mértékben rámutatott a nők és férfiak közötti egyenlőség alapvető 
szempontjaira, a valódi eredmények igen csekélyek voltak,

D. mivel a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság különösen súlyos következményekkel jár 
a nőkre nézve, mivel fokozza az egyenlőtlenségeket és a megkülönböztetést,

E. mivel az Európai Unióban szegénységben élő több mint 85 millió ember nagy része nő, 
amihez hozzájárul a munkanélküliség, a bizonytalan foglalkoztatási formák, az alacsony 

                                               
1 HL C 301. E, 2007.12.13., 56. o.
2 HL C 41. E, 2009.2.19., 73. 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)0062.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0098.
7 Elfogadott szövegek, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Elfogadott szövegek, P7_TAPROV(2010)0021.
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jövedelmek és a létminimum szintjét el nem érő nyugdíjak, valamint a különböző 
területeken a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei,

F. mivel uniós szinten folyamatosan súlyosbodnak az egyenlőtlenségek a nők és a férfiak 
átlagbérét tekintve (amelyek különbségének átlagos mértéke meghaladja a 17%-ot), a 
közvetett megkülönböztetés pedig a nőket és fiatal lányokat érintő munkanélküliség 
emelkedésével egyre inkább fokozódik,

G. mivel nők bizonyos csoportjai, így például az idős, az eltartottakért felelős, a bevándorló 
vagy kisebbségekhez tartozó, a fogyatékkal élő és a börtönben lévő nők halmozott 
megkülönböztetéseknek vannak kitéve,

H. mivel alapvető fontosságú a forrásokhoz, a jogokhoz és a hatalomhoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása, amihez strukturális és kulturális változásokra van szükség, fel kell 
számolni a sztereotípiákat, és elő kell mozdítani az egyenlőséget,

I. mivel a meglévő kihívások és az eddig szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy fokozni 
kell a nők jogainak összehangolását, terjesztését és előmozdítását az eltérő körülmények 
figyelembe vételével,

J. mivel a Parlament állásfoglalásokat fogadott el a pekingi cselekvési platform 15 éves 
évfordulójával kapcsolatban, és mivel a platform konkrét megvalósításáig még nagy utat 
kell megtenni,

K. mivel az idei év a szegénység elleni küzdelem európai éve, ami azt jelenti, hogy a 
jelenlegi helyzet megváltoztatására alkalmas politikákra irányuló szakpolitikai 
intézkedések és fellépések elfogadására van szükség,

L. mivel megemlékezéseket tartanak a március 8-át nemzetközi nőnappá nyilvánító 
nyilatkozat századik évfordulója alkalmából, és mivel be kell vonni a nőket és 
szervezeteiket az esélyegyenlőség elősegítésébe, valamint a hátrányos megkülönböztetés 
és az egyenlőtlenségek elleni küzdelembe,

Intézményi vonatkozások

1. javasolja, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó új uniós stratégia 
cselekvési tervet és politikai kötelezettségvállalást jelentsen a pekingi cselekvési 
platformra épülve, figyelembe véve, hogy a nők és a fiatal lányok emberi jogai az 
egyetemes emberi jogok elidegeníthetetlen, elválaszthatatlan és szerves részét képezik;

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően a Tanács fogadjon el az egyenlőségre vonatkozó új uniós stratégiát annak 
érdekében, hogy nagyobb politikai erőt kölcsönözzön és új lendületet adjon az 
egyenlőségi politikának;

3. javasolja, hogy évente háromoldalú egyeztetésre kerüljön sor a Tanács, a Bizottság és az 
Európai Parlament között a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó uniós stratégia 
előrehaladásáról;
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4. hangsúlyozza a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló évenkénti konferencia 
megrendezésének fontosságát, amelyen a különböző tagállamok nőszervezetei és 
szakszervezetei, európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság és a Tanács tagjai, 
valamint a nemzeti parlamentek képviselői vennének részt, és amely minden évben egy 
előre meghatározott témának szentelne kiemelt figyelmet;

5. sürgeti, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete haladéktalanul kezdje meg 
teljes körű működését, és dolgozzák ki azokat a mutatókat, amelyek alapján minden 
területen követni lehet a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésének alakulását;

6. úgy véli, hogy a társadalmi hatás vizsgálatát lehetővé tévő bizottsági és tanácsi politikai 
javaslatok esetén a vizsgálatnak a nők és férfiak közötti egyenlőség szempontjára is ki kell 
terjednie;

7. továbbra is szükségesnek tartja, hogy az Európai Bizottság főigazgatóságai koordinációs 
mechanizmusokat dolgozzanak ki, amelyek segítségével a különböző területeken 
folyamatosan nyomon követhetőek a nők és férfiak jog- és esélyegyenlőségét célzó 
politikák;

8. hangsúlyozza, hogy fontos a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésének integrált 
megközelítése különböző területeken, így a gazdaság-, a pénzügy-, a kereskedelem-, a 
társadalom- és a költségvetési politika terén; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
terjesszék a bevált gyakorlatokat;

9. a Bizottságot és a tagállamokat kettős stratégia alkalmazására sürgeti, amely integráltan 
közelíti meg a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdését és e stratégia megvalósításának 
szavatolása érdekében egyedi – többek között jogalkotási, költségvetési és ellenőrzési –
intézkedéseket alkalmaz;

10. hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre az 
Európai Parlamentben is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a különböző 
bizottságokban és a parlamenti küldöttségekben;

Szakpolitikai területek – célkitűzések

11. fontosnak tartja, hogy folytatódjék a pekingi platform (Peking +15) svéd elnökség által 
elvégzett elemzése annak érdekében, hogy ennek alapján ne csak megfelelő mutatók 
kerüljenek kidolgozásra, hanem az abban szereplő alábbi 12 terület mindegyikére 
vonatkozóan célokat lehessen kitűzni és el lehessen fogadni a szükséges szakpolitikai 
intézkedéseket:

– nők és a szegénység
– nők oktatása és képzése
– nők és az egyészség
– nők elleni erőszak
– nők és a fegyveres konfliktusok
– nők és a gazdaság
– nők a hatalomban és a döntéshozatalban
– intézményi mechanizmusok a nők helyzetének javítására
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– a nők emberi jogai
– nők és a média
– nők és a környezet
– fiatal lányok;

12. kiemelt jelentőséget tulajdonít a szegénység elleni küzdelemnek, az annak hátterében álló 
makrogazdasági, monetáris, munkaügyi és szociálpolitikák felülvizsgálatán keresztül, 
hogy biztosítani lehessen a nők számára a gazdasági és társadalmi igazságosságot, és 
stratégiákat lehessen kidolgozni, amelyek előmozdítják a jövedelmek igazságos elosztását, 
tisztességes minimálbéreket, fizetéseket és nyugdíjakat biztosítanak, több jogokkal járó 
munkahelyet hoznak létre a nők számára, biztosítják a minőségi közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférést minden nő és fiatal lány számára, valamint javítják a szociális védelmet 
és az ehhez kapcsolódó, lakóhelyhez közeli szolgáltatásokat, így a bölcsődéket, óvodákat, 
napköziket, közösségi szabadidő-központokat és a családsegítő szolgálatokat, lehetővé 
téve, hogy ezekhez valamennyi nő, gyermek és idős ember hozzáférhessen;

13. kitart amellett, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a jövedelmek terén tapasztalható 
megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében, akár a meglévő irányelv felülvizsgálatával, 
akár a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés felszámolására irányuló, pontos célokat 
követő, fokozatos ágazati tervek kidolgozásával, akár a kollektív tárgyalások, illetve a nők 
és férfiak egyenlőségével foglalkozó tanácsadók képzésének ösztönzésével és egyenlőségi 
tervek kidolgozásával a vállalatoknál és más munkahelyeken;

14. sürgeti az intézkedések és a tudatosság növelését, valamint az ellenőrzés fokozását a 
munkahelyeken annak érdekében, hogy jobb munkakörülményeket biztosítsanak a nők 
számára, figyelmet fordítva a munkaidőterhekre, az anyasággal és az apasággal 
kapcsolatos jogok tiszteletben tartására, valamint a munka és a családi élet, illetve a 
magánélet összeegyeztethetőségére, továbbá szorgalmazva a szülési és a szülői szabadság 
meghosszabbítását és teljes egészében fizetetté tételét, a fizetett apasági szabadság 
bevezetését és az e jogokat megkérdőjelező gyakorlatokkal szembeni küzdelmet;

15. olyan szakpolitikákat és fellépéseket sürget, amelyek minden területen felszámolják a nők 
elleni erőszakot, előmozdítják a nők emberi jogait, valamint küzdenek a nemi 
sztereotípiákkal és a társadalmon és a családon belüli megkülönböztetés minden 
formájával szemben, ideértve a nevelés, az oktatás, a média és a politikai élet terén 
meglévő megkülönböztetést; sürgeti az oktatást és az egyenlőség előmozdítását célzó
politikákat;

16. kitart amellett, hogy a legnagyobb figyelemmel kell kísérni azon nők helyzetét, akik 
házastársukkal a mezőgazdaság, a kisipar, a kereskedelem és a halászat területén, illetve 
kis családi vállalkozásokban dolgoznak, ahol a nők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, 
mint a férfiak, és újabb intézkedéseket kell előirányozni, amelyek védelmezik az 
anyaságot, megszüntetik a közvetlen megkülönböztetést, biztosítják a szociális védelmet 
és biztonságot, továbbá a nőket, köztük az önálló vállalkozói státuszú nőket megillető 
további jogokat; 

17. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell minden nő számára, hogy rendelkezhessenek szexuális 
és reproduktív jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a 
terhességmegszakításhoz, a terhességmegszakítással kapcsolatos ingyenes tanácsadáshoz, 
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valamint a jogaikról és az elérhető szolgáltatásokról szóló információkhoz való hozzáférés 
révén; hangsúlyozza azon fellépések fontosságát, amelyek célja a férfiak tudatosságának 
növelése a szexuális és reproduktív téren fennálló felelősségükkel kapcsolatban;

18. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a fejlődésre, a békére és a nőkkel való 
szolidaritásra az egész világon, különös tekintettel a jogtalanságok, a megkülönböztetések, 
az éhínség, a nyomor, az emberkereskedelem és minden típusú erőszak áldozataira;

19. kitart amellett, hogy tiszteletben kell tartani az Európai Parlament közelmúltban elfogadott 
állásfoglalásait, így a 2010. február 10-i 18/2010. sz. állásfoglalását az
emberkereskedelem megakadályozásáról, illetve 21/2010. sz. állásfoglalását a nők és a 
férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

Ebben az évben ér végéhez a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es 
ütemterv, és az Európai Bizottság tájékoztatása szerint már készül a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó új stratégia.  
A nők helyzetét jelentős mértékben érintő jelenlegi súlyos gazdasági és társadalmi válságra 
tekintettel gondoskodni kell arról, hogy ne következzen be visszalépés e téren, és tartalommal 
kell megtölteni a szegénység elleni küzdelem európai évét.

Az idei évben kettős évfordulót ünneplünk: a pekingi konferencia 15. és a nemzetközi nőnap 
bevezetésének 100. évfordulóját. Ezek az események fontos mérföldkövek voltak a nők 
szerepének erősítése szempontjából, és a XIX. és XX. század folyamán felerősödött kisebb és 
nagyobb küzdelmek eredményeként kerülhetett rájuk sor. 

A svéd elnökség dokumentumot készített az 1995-ben Pekingben tartott 4. Nőügyi 
Világkonferencián elfogadott dokumentum – a „Pekingi nyilatkozat és cselekvési platform az 
egyenlőségért, a fejlődésért és a békéért” – uniós szintű végrehajtásáról.

Ezzel összefüggésben az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága e jelentés 
előkészítésének keretében 2010. január 28-án meghallgatást tartott Brüsszelben a nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiáról, amelyen különböző szakértők és 
nőszervezetek vettek részt az Európai Unióból, akik hangsúlyozták, hogy nagyobb 
előrelépésekre van szükség a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítása és a nők 
jogainak mint alapvető emberi jogoknak a védelme és előmozdítása érdekében. 

A nők jogaiért folytatott küzdelem rövid története – a nemzetközi nőnap centenáriuma és a 
pekingi konferencia 15. évfordulója 

1910-ben Koppenhágában, a II. Nemzetközi Nőkongresszuson fogadták el a nagy német 
forradalmár, Clara Zetkin által benyújtott javaslatot a dolgozó nők nemzetközi napjának 
megünnepléséről. Ezen a napon a dolgozó nők szerepének erősítéséért és az általános 
választójogért szálltak síkra, a nők számára jobb munka- és életkörülményeket követelő, 
egyre erősödő mozgalom megkoronázásaként. Ezzel a politika szintjére emelték a küzdelmet, 
és egy szimbolikus napot a világon élő valamennyi dolgozó nő gazdasági, társadalmi és 
politikai szerepének erősítését célzó mozgósítási és cselekvési tervvé formáltak.

A nemzetközi nőnap kihirdetésének éve (1910) és az ENSZ általi intézményesítése között 
azonban sok évnek kellett eltelnie.

1972 márciusában Hertta Kuusinen finn kommunista képviselő, a Nemzetközi Demokratikus 
Nőszövetség második elnöke javasolta a Nők helyzetével foglalkozó Bizottság (CSW) 
számára, hogy az ENSZ nyilvánítson egy napot „nemzetközi nőnapnak” annak érdekében, 
hogy felhívja az Egyesült Nemzetek és az egész világ figyelmét a nők helyzetére és sajátos 
problémáira. A javaslatot más nőszervezetek is támogatták, a CSW pedig javasolta az ENSZ 
Közgyűlésének, hogy nyilvánítsa 1975-öt a nők nemzetközi évének; erről 1972 decemberében 
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született határozat. 

A nők nemzetközi évéről (1975) és az ENSZ által meghirdetett Nők Évtizedéről (1975–1985) 
hozott határozatok világszerte számos fellépést indítottak el.

Eközben 1995-ben Pekingben megrendezték a 4. Nőügyi Világkonferenciát, ahol elfogadták a 
„pekingi nyilatkozat és cselekvési platform az egyenlőségért, a fejlődésért és a békéért” című 
dokumentumot.

A nemzetközi nőnap idei centenáriumi évének témájául az ENSZ az „Egyenlő jogok, egyenlő 
lehetőségek: előrehaladás mindenkinek” jelmondatot választotta. Ennek alkalmából sor kerül 
a Peking +15: „Egyenlőség, fejlődés és béke” elnevezésű program értékelésére, amely 
program az ENSZ által meghirdetett Nők Évtizedének témája volt.

Az Európai Unióban a különböző Szerződések a nők és férfiak közötti egyenlőséget mint az 
Unió egyik alapelvét és egyetemes emberi jogot ismerték el, de még mindig jelentős 
egyenlőtlenségek vannak a politikai valóság és a nők életkörülményei terén, annak ellenére, 
hogy az évek során számos irányelv és állásfoglalás került elfogadásra a megkülönböztetés 
elleni küzdelem érdekében.

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv és a jelenlegi helyzet

Bár a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es ütemterv bizonyos 
mértékben rámutatott a nők és férfiak közötti egyenlőség alapvető szempontjaira, hiányzott 
belőle a gyakorlati megvalósításához szükséges politikai erő, és emiatt csupán szerény 
eredményeket ért el. Ehhez hozzájárultak a közösségi szakpolitikákban meglévő 
ellentmondások is, amelyek miatt több mint 85 millió ember – nagyrészt nő és gyermek – él 
szegénységben a munkanélküliség, a bizonytalan foglalkoztatási formák, az alacsony 
jövedelmek és a létminimum szintjét el nem érő nyugdíjak, valamint a minőségi 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei miatt.

Másrészt a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság különösen súlyos következményekkel jár 
a nőkre nézve, mivel fokozza az egyenlőtlenségeket és a megkülönböztetést. Uniós szinten 
folyamatosan nőnek a jövedelmi egyenlőtlenségek a nők és a férfiak átlagbérét tekintve 
(átlagos mértékük meghaladja a 17%-ot), a közvetett megkülönböztetés pedig a nőket és fiatal 
lányokat érintő munkanélküliség emelkedésével egyre inkább fokozódik. 

Még az elmúlt években létrejött munkahelyek is – különösen a fiatalok és a nők számára 
létrehozottak – nagyrészt bizonytalanok és rosszul fizetettek voltak, és nem tartották 
tiszteletben az alapvető emberi jogokat, különösen az anyaság tekintetében, hozzájárulva 
ezzel ahhoz is, hogy a születések száma alacsony. Különösen súlyosak azok a halmozott 
megkülönböztetések, amelyek a nők bizonyos csoportjait, így például az idős, az eltartottakért 
felelős, a bevándorló vagy kisebbségekhez tartozó, illetve a fogyatékkal élő nőket érintik. 

Továbbra is magas számban fordul elő erőszak, emellett a szegénység, a munkanélküliség és a 
megkülönböztetések hozzájárultak ahhoz, hogy az Európai Unió több országában a korábbi 
szinten maradt vagy gyakoribbá vált a nő- és gyermekkereskedelem és a prostitúció, amire 
sürgős válaszokat kell adni. 
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 Intézményi szintű intézkedések

Bár az egyenlőségi politikák fejlettségi szintje a különböző tagállamokban eltérő, alapvető 
fontosságú a forrásokhoz, a jogokhoz és a hatalomhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, 
amihez strukturális és kulturális változásokra van szükség, fel kell számolni a sztereotípiákat, 
és elő kell mozdítani az egyenlőséget, hogy e téren előrelépés és ne visszalépés történjen. 

A meglévő kihívások és az eddig szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy fokozni kell a nők 
jogainak összehangolását, terjesztését és előmozdítását, bevonva a nőszervezeteket a 
megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek elleni harcba.

Ezért fontos, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó új uniós stratégia 
cselekvési tervet és politikai kötelezettségvállalást jelentsen a pekingi cselekvési platformra 
épülve, és hogy azt az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanács fogadja 
el annak érdekében, hogy nagyobb politikai erőt kölcsönözzön neki és új lendületet adjon az 
egyenlőségi politikának, figyelembe véve, hogy a nők és a fiatal lányok emberi jogai az 
egyetemes emberi jogok elidegeníthetetlen, elválaszthatatlan és szerves részét képezik. 

Az előadó emellett javasolja, hogy évente háromoldalú egyeztetésre kerüljön sor a Tanács, a 
Bizottság és az Európai Parlament között a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
uniós stratégia előrehaladásáról. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy ebbe a folyamatba a nőket 
és a nőszervezeteket is be kell vonni, javasoljuk a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló 
évenkénti konferencia megrendezését is, amelyen a különböző tagállamok nőszervezetei és 
szakszervezetei, európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság és a Tanács tagjai, 
valamint a nemzeti parlamentek képviselői vennének részt, és amely minden évben más 
témának szentelne különös figyelmet.

Az előadó sürgeti, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete haladéktalanul kezdje 
meg teljes körű működését, és dolgozzák ki azokat a mutatókat, amelyek alapján minden 
területen követni lehet a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésének alakulását. Az Európai 
Bizottság főigazgatóságainak koordinációs mechanizmusokat kell kidolgozniuk, amelyek 
segítségével folyamatosan nyomon követhetőek a nők és férfiak jog- és esélyegyenlőségét 
célzó politikák.

Az előadó hangsúlyozza, hogy fontos a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdésének integrált 
megközelítése különböző területeken, így a gazdaság-, a pénzügy-, a kereskedelem-, a 
társadalom- és a költségvetési politika terén. Az előadó felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy terjesszék a bevált gyakorlatokat, és jelentsék azokat az eseteket, 
amelyekben szisztematikusan megsértik a nők, elsősorban a dolgozó nők jogait, különös 
tekintettel a „termelési”, „minőségi”, „termelékenységi” és „jelenléti” prémiumok 
alkalmazására, ami minden esetben az anyasági és apasági jogok feltételekhez kötését, 
valamint a gyermekek vagy más gondozásra szoruló személyek segítésének, illetve a 
szakszervezeti és politikai jogok gyakorlásának megnehezítését célozzák.

Emellett nem szabad elfelejteni, hogy kettős stratégiát kell követni, amely integráltan közelíti 
meg a nők és férfiak közötti egyenlőség kérdését és egyedi – többek között jogalkotási, 
költségvetési és ellenőrzési – intézkedéseket alkalmaz, valamint hogy a társadalmi hatás 
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vizsgálatát lehetővé tévő politikai javaslatok esetén a vizsgálat a nők és férfiak közötti 
egyenlőség szempontjára is terjedjen ki.
A nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekre az Európai Parlamentben is 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a legkülönbözőbb területeken, a bizottságokban és 
a parlamenti küldöttségekben is.

Szakpolitikai területek – célkitűzések

A nők és férfiak közötti jog- és esélyegyenlőséget a mindenkire kiterjedő társadalmi 
előrehaladás keretében és nem visszalépve kell megvalósítani. Ezért az előadó fontosnak 
tartja, hogy folytatódjék a pekingi platform (Peking +15) svéd elnökség által elvégzett 
elemzése annak érdekében, hogy ennek alapján ne csak megfelelő mutatók kerüljenek 
kidolgozásra, hanem az abban szereplő 12 terület mindegyikére vonatkozóan célokat lehessen 
kitűzni és el lehessen fogadni a szükséges szakpolitikai intézkedéseket.

A jelenlegi válság idején prioritásként kell kezelni a szegénység elleni küzdelmet, 
felülvizsgálva az annak hátterében álló makrogazdasági, monetáris, munkaügyi és 
szociálpolitikákat, hogy biztosítani lehessen a nők számára a gazdasági és társadalmi 
igazságosságot, és stratégiákat kell kidolgozni, amelyek előmozdítják a jövedelmek igazságos 
elosztását, tisztességes minimálbéreket, fizetéseket és nyugdíjakat biztosítanak, több, jogokkal 
járó munkahelyet hoznak létre a nők számára, biztosítják a minőségi közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférést minden nő és fiatal lány számára, valamint javítják a szociális védelmet és az 
ehhez kapcsolódó, lakóhelyhez közeli szolgáltatásokat, így a bölcsődéket, óvodákat, 
napköziket, közösségi szabadidő-központokat és a családsegítő szolgálatokat, lehetővé téve, 
hogy ezekhez valamennyi nő, gyermek és idős ember hozzáférhessen. Ezáltal jogokkal járó 
munkahelyeket lehet létrehozni a nők számára, és hozzá lehet járulni a társadalmi 
beilleszkedéshez.

Az előadó kitart amellett, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a jövedelmek terén 
tapasztalható megkülönböztetés elleni küzdelem és a munka megbecsülése érdekében, akár a 
meglévő irányelv felülvizsgálatával, akár a közvetlen és a közvetett megkülönböztetés 
felszámolására irányuló, pontos célokat követő, fokozatos ágazati tervek kidolgozásával, akár 
a kollektív tárgyalások, illetve a nők és férfiak egyenlőségével foglalkozó tanácsadók 
képzésének ösztönzésével és egyenlőségi tervek kidolgozásával a vállalatoknál és más 
munkahelyeken.

Nem elég közleményeket kiadni, ahogyan azt az Európai Bizottság tette 2007 júliusában „A 
nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem” című dokumentumával. Az sem elég, hogy 
csupán elemezzük a jövedelmi különbségek okait. Haladéktalanul közzé kell tenni ennek az 
elemzésnek az eredményeit, remélve, hogy az Európai Bizottság levonja a következtetéseket, 
és sürgősen lépéseket tesz a nők és férfiak közötti jövedelmi különbségek csökkentése 
érdekében. 

Több intézkedésre van szükség, növelni kell a tudatosságot és több ellenőrzést kell végezni a 
munkahelyeken annak érdekében, hogy jobb munkakörülményeket biztosítsanak a nők 
számára, figyelmet fordítva a munkaidőterhekre, az anyasággal és az apasággal kapcsolatos 
jogok tiszteletben tartására, valamint a munka és a családi élet, illetve a magánélet 
összeegyeztethetőségére, továbbá szorgalmazva a szülési és a szülői szabadság 
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meghosszabbítását és teljes egészében fizetetté tételét, a fizetett apasági szabadság 
bevezetését és az e jogokat megkérdőjelező gyakorlatokkal szembeni küzdelmet.

Olyan szakpolitikákra és fellépésekre van szükség, amelyek minden területen felszámolják a 
nők elleni erőszakot, előmozdítják a nők emberi jogait, küzdenek a nemi sztereotípiákkal és a 
társadalmon és a családon belüli megkülönböztetés minden formájával szemben, ideértve a 
nevelés, az oktatás, a média és a politikai élet terén meglévő megkülönböztetést, valamint 
síkra szállnak az oktatást és az egyenlőség előmozdítását célzó politikák mellett.

A legnagyobb figyelemmel kell kísérni azon nők helyzetét, akik házastársukkal a 
mezőgazdaság, a kisipar, a kereskedelem és a halászat területén, illetve kis családi 
vállalkozásokban dolgoznak, ahol a nők kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint a férfiak, 
és újabb intézkedéseket kell előirányozni, amelyek védelmezik az anyaságot, megszüntetik a 
közvetlen megkülönböztetést, biztosítják a szociális védelmet és biztonságot, továbbá a nőket, 
köztük az önálló vállalkozói státuszú nőket megillető további jogokat.

A szexuális és reproduktív egészség területén tett előrelépések ellenére sok probléma továbbra 
is fennáll, ezért biztosítani kell, hogy a nők rendelkezhessenek szexuális és reproduktív jogaik 
felett.

Az előadó kitart amellett, hogy tiszteletben kell tartani az Európai Parlament fontos 
állásfoglalásait, különösen 2010. február 10-i 18/2010. sz. állásfoglalását az 
emberkereskedelem megakadályozásáról, illetve 21/2010. sz. állásfoglalását a nők és a férfiak 
közötti egyenlőségről az Európai Unióban.


