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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egyedülálló anyák helyzetéről
(2011/2049(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak a szociális jogokra és 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó rendelkezéseire, 

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 
szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– 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 esélyegyenlőség – 2010” című bizottsági jelentésre 
(COM(2009)0694),

– tekintettel az Eurofound „Második európai életminőség-felmérés: Családi élet és munka” 
című, 2010. március 24-i jelentésére,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006–2010) 
eredményeinek értékeléséről és a jövőre vonatkozó ajánlásokról szóló, 2010. június 17-i 
állásfoglalására, 1

– tekintettel a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjára,

– tekintettel „A nőket sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban” című, 
2011. március 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2010” című, 
2011. március 8-i állásfoglalására3,

– 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 a 2010. október 20-i első olvasatbeli állásfoglalására a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról4,

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0232.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0086.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0085.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0373.
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– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

Általános helyzet

A. mivel a leginkább jellemző kétszülős modell manapság egyre kevésbé gyakori, és az 
egyedülálló anyák – akik válás vagy különköltözés miatt kerültek ilyen helyzetbe, vagy 
mert soha sem kötöttek házasságot – egyre meghatározóbb csoportként vannak jelen 
minden fejlett és iparosodott országban, és ezért alkalmazkodni kell ehhez az új 
helyzethez a politikák kiigazításával,

B. mivel némely tagállamban az egyedülálló szülőket a társadalom továbbra is megbélyegzi, 
és mivel el kell ismerni az informális hálózatépítés integrációjukban betöltött szerepét, 

C. mivel Európában az egyedülálló szülők nagy többsége nő; mivel 2001-ben az egyedülálló 
szülők átlagosan 85%-át 25–64 év közötti anyák tették ki, ami azt jelenti, hogy a teljes női 
népesség 5%-a egyedülálló anya, és egyes tagállamokban az egyedülálló anyák a teljes női 
népesség 6–7,5%-át teszik ki (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovénia), 
míg máshol ez az arány a 9%-ot is eléri (Észtország, Lettország),

D. mivel családi állapotuktól függően (elvált, külön élő, hajadon vagy özvegy) az egyedülálló 
anyák eltérő helyzetben vannak és különböző típusú juttatásokban részesülnek,

Az egyedülálló anyák foglalkoztatása

E. mivel az egyedülálló anyák 69%-a van jelen a munkaerőpiacon, és mivel 2001-ben az 
egyedülálló anyáknak átlagosan 18%-a dolgozott részmunkaidőben,

F. mivel ezeket a részmunkaidős megoldásokat sokszor nem önként vállalják, hanem a 
családi kötelezettségek miatt,

A szegénység kockázata

G. mivel az egyszülős háztartások jobban ki vannak téve a szegénység kockázatának, mint a 
kétszülős háztartások; mivel a 2006-ban rendelkezésre állt legfrissebb adatok szerint az 
EU-25-ben az egyszülős háztartások 32%-át fenyegette a szegénység kockázata, míg a 
gyermeket nevelő párok esetében ez az arány 12% volt,

H. mivel az egyedülálló anyák esetében – az egyedülálló apákkal összevetve – nagyobb a 
valószínűsége a pénzügyi bizonytalanságnak és a szegénységnek, aminek elsősorban 
munkaerő-piaci helyzetük az oka, ideértve a munkanélküliség magasabb arányát, az 
alacsonyabb béreket és a részmunkaidős vagy alacsonyabb színvonalú munkákat, 

A családi élet és a munka összeegyeztetése

I. mivel a karriernyomás a 25–40 éves kor közötti időszakban a legnagyobb, amikor a 
gyermekek még kicsik, és több időt és foglalkozást igényelnek a szülőktől; mivel a 
tanítási idő és a munkaidő gyakran nem összeegyeztethető, ami sokszor a legnagyobb 
akadálya és korlátja a családi és szakmai élet összekapcsolásának,
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J. mivel az egyedülálló szülőknek kétszer annyi nehézséggel kell megküzdeniük, mint a 
kétszülős családoknak, mivel egyedül rájuk hárulnak a napi gondozási feladatok,

Általános helyzet

1. ösztönzi az egyedülálló anyák ügyét felkaroló szervezetek és informális hálózatok 
tevékenységét, különösen azokban az országokban, ahol az egyszülős családok csak kevés 
támogatásban részesülnek vagy nem nyújtanak számukra külön támogatást;

2. ösztönzi az egyedülálló anyákat támogató szövetségeket, hogy szervezzenek képzési 
tanfolyamokat azzal a céllal, hogy elősegítsék az egyedülálló anyák elhelyezkedését és 
növeljék önbecsülésüket;

3. ösztönzi a kifejezetten az egyedülálló anyáknak szóló online chat fórumok vagy telefonos 
segélyvonalak létrehozását, illetve személyes találkozók megszervezését annak érdekében, 
hogy ezzel csökkentsék elszigeteltségüket, és lehetőségük nyíljon beszélni 
szükségleteikről és az azokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokról;

4. ösztönzi szülői képzési tanfolyamok létrehozását, amelyek keretében felkészítik, illetve 
megtanítják az egyedülálló anyákat arra, hogy miként tudnak egyedülálló szülőként a 
legjobban boldogulni a gyermeknevelés feladatával, miközben a gyermek számára 
kiegyensúlyozott életritmust biztosítanak; 

Az egyedülálló anyák foglalkoztatása

5. hangsúlyozza, hogy elő kell segíteni az egyedülálló anyák képzésekben való részvételét, 
különösen a fiatal anyák esetében, akik terhességük miatt gyakran félbeszakítják 
tanulmányaikat; ez lehetővé tenné számukra, hogy képesítést szerezzenek, és 
megsokszorozná annak esélyét, hogy magas színvonalú munkát kapjanak és pénzügyileg 
függetlenné váljanak;

6. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell a gyermekgondozási létesítmények, így például az 
óvodák fejlesztését, és nagyban elő kell segíteni az egyedülálló anyák képzésekben való 
részvételét és munkahelykeresését;

A szegénység kockázata

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg az egyszülős családok támogatásával 
kapcsolatos legjobb gyakorlataikat, különösen a pénzügyi válság összefüggésében, amely 
súlyosbítja az egyedülálló szülők helyzetét; 

8. arra kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyetemes támogatást minden gyermeknek, és 
ezáltal egyenlő bánásmódot és magas életszínvonalat garantáljanak számukra szüleik 
családi állapotától függetlenül, hogy a szegénység ne öröklődjön tovább a gyermekekre; 

9. ösztönzi a tagállamokat olyan politikák bevezetésére, amelyek célja, hogy nemzeti 
jogukkal összhangban pénzügyi támogatást nyújtsanak az egyszülős családoknak 
egyszülős ellátás, az egyszülős háztartásoknak nyújtott adójóváírások vagy az egyedülálló 
szülők számára biztosított egyéb adókedvezmények formájában;
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10. annak biztosítására kéri a tagállamokat, hogy a gyermek felügyeletéért nem felelős szülők 
által fizetett ellátások (gyerektartás) kifizetése rendszeresen történjen; 

A családi élet és a munka összeegyeztetése

11. hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahely és a családi élet közötti 
egyensúlyra olyan fokozottan családbarát munkakörülmények bevezetésével, mint például 
a rugalmas munkaidő és a távmunka, valamint a gyermekgondozási létesítmények, 
bölcsődék stb. fejlesztése révén;

12. hangsúlyozza, hogy az egyedülálló anyák esetében a munka és a családi élet közötti 
egyensúly elősegítése érdekében szükség van az apák fokozottabb közreműködésére; e 
tekintetben megjegyzi, hogy egyes tagállamokban szinte egyáltalán nem létezik a közösen 
gyakorolt szülői felügyeleti jog;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az egyedülálló anyákat mint demográfiai kategóriát gyakran nem veszik figyelembe, mivel 
nagyon nehéz megragadni a problémát. Mivel az egyedülálló anyák csoportjába tartozó nők 
között – életkoruk szempontjából – akár több mint negyven év különbség is lehet, és 
társadalmi-gazdasági hátterük is változó, nincs egy olyan jól körvonalazható, látható lobbi, 
amely minden egyedülálló anya érdekeit képviselné, tekintve, hogy az egyes politikák minden 
anyát másként érintenek. Földrajzi értelemben Európa-szerte különbségek tapasztalhatók az 
egyedülálló anyák helyzetének felfogása és az esetükben alkalmazott politikák között. A déli, 
mediterrán államokban (Olaszország, Portugália, Spanyolország, Görögország) általánosan
elfogadott dolog, hogy a tágabb család önkéntesen és térítésmentesen segíti az egyedülálló 
szülőt a gyermek felnevelésében. Az északi és a skandináv államokban (Franciaország, 
Svédország, Németország, Dánia) kormányzati jóléti rendszerek működnek, amelyek
ellátásokkal és szociális támogatási politikákkal segítik az egyedülálló anyákat. A kelet-
európai tagállamokban általában vegyes a kép: egyes országokban ragaszkodnak a 
kommunista rendszerek erős családi értékeihez, míg máshol az észak- és dél-európai politikák 
elegyét alkalmazzák. Míg a földrajzi megoszlás, valamint az életkor és a társadalmi-gazdasági 
helyzet szerinti különbségek eleve megnehezítik az egyedülálló anyák számára a szerveződést 
és az érdekérvényesítő tevékenységet, az a stigma, amellyel sokan az egyedülálló anyagságot 
illetik – miszerint egy ideiglenes állapotról van szó, amely megváltozhat, ha az anya új 
partnert talál –, még nagyobb kihívás elé állítja az egyedülálló anyákat Európában. 

Jelenleg az európai nők 5%-a nevel egyedül gyermeket. Az egyedülálló anyákat gyakran 
alaptalanul megbélyegzik, mintha csak felelőtlen tinédzsereket érintene ez a probléma, de a 
valóságban az európai egyedülálló szülők 85%-a 25–64 év közötti nő. A gazdasági és 
pénzügyi válság Európa teljes népességére negatív hatásokat gyakorolt, a nőket pedig 
különösen nehéz helyzetbe hozta. Az egyedülálló nők nagy többségét – különösen a 25–40 év 
közöttieket, azaz a munkavégzés szempontjából a legfontosabb életkorban járókat – még 
súlyosabban érintették a válság hatásai. 

Az európai egyedülálló anyák helyzetét – amit a nemek közötti bérszakadék már eddig is 
megnehezített –, tovább rontotta, hogy nehéz szívvel választaniuk kell a hitelfizetés vagy a 
gyermeknevelés között. Továbbá az egyedülálló anyák magas munkanélküliségi aránya 
mellett a szegénység ciklikus ismétlődése is erőteljes hatással van az egyedülálló anyák 
eltartott gyermekeire. E gyermekek számára kevesebb forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy az 
oktatásban sikerrel megállják a helyüket, így később kevésbé lesz lehetőségük 
versenyképesen belépni a munkaerőpiacra. 

Emellett statisztikai adatok bizonyítják, hogy az egyedülálló anyák egészségi állapota 
rosszabb, mint a kétszülős családokban élő anyáké.  Az egyedülálló anyák nagyobb stressznek 
vannak kitéve, mivel egyedül kell ellátniuk azokat a feladatokat, amelyeket egyébként két 
szülő végez. Sok esetben anyagilag nem engedhetnek meg maguknak megfelelő orvosi 
ellátást, és igazi pihenésre sincs lehetőségük.

A statisztikák szerint Európában az egyedülálló anyák kevésbé képzettek, mint a házasságban 
élő anyák. Ez különösen nagy hátrányt jelent, mivel a fiatal és képzetlen egyedülálló anyák 
számára az elhelyezkedés esélye igen csekély, ami azt jelenti, hogy későbbi életükben csak 
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képesítés nélküli munkákat tudnak végezni, mivel nem lesz munkatapasztalatuk. Ezenkívül az 
egyedülálló anyák számára elérhető munkalehetőségek közül sok csak részmunkaidős vagy 
rosszul fizetett munka, ami nagyban megnehezíti, hogy gyermekeik számára kiegyensúlyozott 
életet biztosítsanak vagy hogy feljebb lépjenek a munka világában. 

Az egyedülálló anyákat érintő egyenlőtlenségek leküzdésének módjai Európában

Rendívül fontos, hogy a tagállamok e jelentés nyomán foglalkozzanak az egyedülálló anyák 
problémájával, oly módon, hogy pénzügyileg támogatják és előmozdítják a kérdés kapcsán 
folytatott kutatásokat. Ennek keretében élhetnek a nemrégiben létrehozott, vilniusi Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézete által kínált lehetőségekkel. Ezenkívül a tagállamoknak –
egyéni kutatási eredményeiket felhasználva – párbeszédet kell kezdeményezniük más 
tagállamokkal a legjobb végrehajtási gyakorlatok és megoldások megosztása és megismerése 
érdekében. 

Ösztönözni kell az olyan nemzeti politikákat, amelyek élelmiszerek vásárlása révén közvetett 
támogatásokat nyújtanak. Az egyedülálló anyák számára élelmiszerjegyek formájában 
nyújtott pénzügyi támogatással a tagállamok felléphetnek a szegénység ciklikus ismétlődése 
ellen. 

Adókedvezmények is nyújthatók az egyedülálló szülők számára, mint ahogyan az jelenleg
Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban történik.

Az egészségügyi ellátás terén is támogatásokat kell biztosítani az egyedülálló anyák és 
eltartott gyermekeik számára, ezzel ellensúlyozva a két kereső szülő hiányát. Pozitív lépés 
lenne azon tagállamok európai szintű ösztönzése, amelyek a nemzeti átlagjövedelem alatti 
jövedelemmel rendelkező anyák és gyermekeik számára biztosítják az egészségügyi ellátást. 

Európának adókedvezményeket és ösztönzőket kell nyújtania azon vállalatok számára, 
amelyek helyszíni napközbeni ellátást és gyermekgondozási lehetőségeket biztosítanak, ezek 
ugyanis lehetővé teszik az egyedülálló anyák számára a munkavégzést, miközben 
gyermekeikre vigyáznak és tanítják őket. Kedvezményeket kell biztosítani azon vállalatok 
számára is, amelyek képzési tanfolyamokat kínálnak egyedülálló anyák számára, hogy kezelni 
tudják az anyaság és a munkavállalói lét összetett feladatát. A kapcsolódó hollandiai példát, 
ahol a gyermekgondozási segítség ingyenes az egyedülálló anyák számára, más tagállamok is 
megvalósíthatnák. 

Rugalmas munkahelyi lehetőségeket – például részmunkaidős foglalkoztatást, távmunkát és 
internetalapú távmunkát – kell biztosítani helyi, nemzeti és uniós szinten az egyedülálló anyák 
számára, ezzel segítve őket a magánélet és a munkahely összeegyeztetésében. 

Az egyedülálló anyák esetében kiemelten kell kezelni a megfizethető lakhatás biztosítását. 
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Külön munkanélküli ellátásokat is kell biztosítani számukra, eltartott gyermekeik számától 
függően. Ennek megvalósításához a tagállamok felhasználhatják a német modellt, 
Németországban ugyanis a gyermeket nevelő egyedülálló anyák már most is magasabb 
munkanélküli ellátásban részesülnek. 


