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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011
(2011/2244(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

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

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

– tekintettel az Európai Tanács által 2011 márciusában elfogadott, a férfiak és a nők közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra (2011–2020)1,

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

– tekintettel a Bizottság 2011. február 11-i, „A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért 
haladás – 2010. évi jelentés” című közleményére (COM_SEC(2011)0193),

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

– tekintettel a sértettek védelmére vonatkozó intézkedéscsomagra, amely a következőket 
foglalja magában: a Bizottság 2011. május 18-i, „A sértettek jogainak megerősítése az 
EU-ban” című közleménye (COM (2011)274); a bűncselekmények sértettjeinek 
támogatására, védelmére, és jogaira vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (COM(2011)0275); valamint a 
polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0276),

– tekintettel a Bizottság „Európa 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című közleményére (COM(2010)2020),

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

                                               
1 A 2011. március 7-i tanácsi következtetések melléklete
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– tekintettel 2010. február 1-jei állásfoglalására a nők és férfiak közötti egyenlőségről az 
Európai Unióban – 20091, valamint 2011. február 8-i állásfoglalására a nők és férfiak 
közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 20102,

– tekintettel a nőkről és a vállalkozásvezetésről szóló, 2011. június 9-i állásfoglalására3,

– tekintettel a nők elleni erőszakkal szembeni fellépést célzó, új uniós politikai keret 
prioritásairól és körvonalairól szóló, 2011. március 18-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A nőket sújtó szegénység megjelenési formáiról az Európai Unióban” című, 
2011. március 8-i állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

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

A. mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapelve, amelyet az Európai 
Unióról szóló szerződés is rögzít, és mivel az Unió minden tevékenységét illetően 
elkötelezte magát a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése mellett,

B. mivel a gazdasági válság idején a nők munkaerő-piaci helyzetének és gazdasági 
függetlenségének megerősítése nem pusztán morális kötelesség, hanem gazdasági 
kényszerűség is,

C. mivel kezdetben a gazdasági válság főként a férfiak foglalkoztatását sújtotta, az állami 
kiadások csökkentése azonban várhatóan aránytalan mértékben kihat majd a nők 
foglalkoztatására is, tekintve, hogy a közszférában a férfiakhoz képest magasabb a női 
munkavállalók száma,

D. mivel a szociális szolgáltatások, így például a gyermekgondozás területén végrehajtott 
költségvetési megszorítások még inkább gátolják a nők munkaerő-piaci részvételét,

E. mivel a tőkéhez való hozzáférés rendkívül korlátozott a banki ágazat válsága miatt, és ez a 
probléma várhatóan aránytalanul súlyosan érinti majd a női vállalkozókat, mivel a nők 
egyre gyakrabban folytatnak önálló vállalkozói tevékenységet a munkavégzés és a családi 
élet hatékonyabb összeegyeztetése érdekében,

F. mivel rendkívül lassú előrelépés figyelhető meg a nemek közötti egyenlőség és különösen 
a gazdasági egyenlőség elérése terén; mivel a politikai vezetők részéről nemcsak a kérdés 
elméleti megvitatására van szükség, hanem arra is, hogy az gazdasági stratégiáikban 
kiemelt helyen szerepeljen,

G. mivel az Európai Unióban átlagosan 10 háztartásból 3 egyszemélyes háztartás6, amelyek 

                                               
1 P7_TA(2010)0021
2 P7_TA(2011)0085
3 P7_TA(2011)0330
4 P7_TA(2011)0127
5 P7_TA(2011)0086
6 Eurostat Population Census és Schulz E. (2007): Household patterns [A háztartásokra jellemző minták], az 
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többségében nők élnek egyedül, ez az arány pedig növekvő tendenciát mutat; mivel ezek a 
háztartások kiszolgáltatottabbak, és esetükben fokozottan fennáll a szegénység kockázata, 
különösen a nehéz gazdasági időkben; mivel az egyszemélyes háztartások a tagállamok 
többségében – abszolút és relatív értelemben is – kedvezőtlen elbánásban részesülnek, ami 
az adózást, a szociális biztonságot, a lakhatást, az egészségügyi ellátást, a biztosítást és a 
nyugdíjakat illeti; mivel a közpolitikáknak nem szabadna büntetniük az egyéneket azért, 
mert – önszántukból vagy önkéntelenül – egyedül élnek,

Egyenlő mértékű gazdasági függetlenség

1. felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy házassági és válási törvényeik 
közvetlen vagy közvetett módon ne képezzenek pénzügyi „csapdát” a házastársak és 
különösen a nők számára, valamint felkéri őket annak garantálására, hogy a fiatal párok 
teljes mértékben tudatában legyenek a házasság és a válás jogi és anyagi vonzatainak, 
illetve arról tájékoztatást kapjanak;

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki javaslatokat a bejegyzett 
élettársi kapcsolat és az azonos neműek közötti házasság Európa-szerte történő kölcsönös 
elismerésére vonatkozóan azon országok között, amelyek már bevezettek bizonyos 
jogszabályokat, ezáltal biztosítva az egyenlő bánásmódot a munkavégzés, az adózás és a 
szociális biztonság terén, egyúttal oltalmazva a családok jövedelmét és a gyermekeket;

Egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás

3. megjegyzi, hogy az elmúlt évek számtalan kampánya, célkitűzése és intézkedése ellenére 
a nemek közötti tág bérszakadék továbbra is konokul tartja magát, a nők Unió-szerte 
átlagosan 17,5%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és az elmúlt néhány évben 
csupán elenyésző mértékben sikerült csökkenteni a nemek közötti bérszakadékot; 

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a gazdasági válság és a költségvetési megszorítások 
elmélyítik a problémát, mivel ezekben a nők aránytalanul súlyosan érintettek, ezért 
felszólítja a tagállamok kormányait és a szociális partnereket egy cselekvési terv, valamint 
konkrét, ambiciózus célok kidolgozására; 

Egyenlő arányú részvétel a döntéshozatalban

5. úgy véli, hogy az európai nők tehetségének lehető legnagyobb mértékű munkaerő-piaci 
kiaknázása nemcsak az üzleti tevékenységre van kedvező hatással, hanem összességében a 
gazdaság és a társadalom számára is előnyös: az egyetemi diplomások 60%-a nő, jóllehet 
a nők továbbra is alulreprezentáltak a gazdasági döntéshozatali pozíciókban;  

6. arra emlékeztet, hogy az EU-ban a legfontosabb tőzsdén jegyzett vállalatok vezetői közül 
átlagosan csupán 12% nő, és csak 3%-os a női vállalati elnökök aránya1; 

                                                                                                                                                  
Európai Bizottság égisze alatt működő Social Situation Observatory demográfiai hálózatának megbízásából 
készült kutatási feljegyzés, DIW Berlin, Németország
1 A számadatok országonként eltérőek lehetnek: Svédországban és Finnországban 25%-os a női vállalati vezetők 
aránya, míg Máltán 2%.



PE478.338v01-00 6/9 PR\885337HU.doc

HU

7. felszólítja a Bizottságot, hogy minél hamarabb ismertessen átfogó és naprakész adatokat a 
nők képviseleti arányáról az Unió minden társasági típusában, ezt követően pedig az üzleti 
szektor által hozott, illetve a tagállamok által a nők képviseleti arányának növelése 
érdekében nemrégiben elfogadott kötelező és nem kötelező jellegű intézkedésekről, és 
amennyiben a vállalatok és a tagállamok által tett lépésekről bebizonyosodik, hogy azok 
nem megfelelőek, 2012-ig tegyenek javaslatot egy olyan jogszabályra – azon belül pedig 
kvótákra –, amelynek célja, hogy 2015-re 30%-kal, 2020-ra pedig 40%-kal növelje a nők 
részvételi arányát a vállalatirányítási testületekben, mindeközben figyelembe véve a 
tagállamok feladatait, valamint gazdasági, strukturális (azaz a vállalatok méretéhez 
kapcsolódó), jogi és regionális sajátosságait;

8. felhívja a figyelmet Norvégia, Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország 
sikeres példájára; 

9. rámutat arra, hogy a választási kvóták alkalmazása kedvező hatást gyakorol a nők 
képviseletére;

Méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak megszüntetése

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a nemi alapú erőszak elleni cselekvési programjaiba 
foglalja bele a homofób és transzfób erőszakot és zaklatást;

11. rámutat arra, hogy a családon belüli erőszak minden évben számos halálos áldozatot 
követel Unió-szerte, ezért azt közbiztonsági kérdésként kell kezelni, nem pedig családon
belüli magánügyként; 

12. ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a sértettek védelmére vonatkozó 
intézkedéscsomagra; felszólítja a tagállamokat, hogy lépjenek fel célzottan a 
becsületgyilkosságokkal, a női nemi szervek megcsonkításával és az erőszak egyéb 
formáival szemben, valamint az egyéni jogoknak a kultúra vagy vallás jegyében történő 
megsértése ellen;

13. rámutat arra, hogy a gazdasági, társadalmi és szexuális autonómia fontos előfeltétele a 
nemi alapú erőszak csökkentésének; 

14. megismétli a szexuális és reproduktív egészséghez fűződő jogokra vonatkozó álláspontját, 
az Európai Unióban 2009 és 2010 viszonylatában a nők és férfiak közötti egyenlőségről 
szóló, 2010. február 1-jei és 2011. február 8-i állásfoglalásokban kimondottaknak 
megfelelően; e tekintetben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelmúltban egyes 
tagállamokban korlátozták a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, különös tekintettel a biztonságos és legális abortuszra;

15. aggodalmát fejezi ki a HIV/AIDS és egyéb szexuális úton terjedő betegségek egyre 
növekvő előfordulása miatt, különösen a nők körében; sürgeti a Bizottságot, hogy 
prevenciós stratégiáiba kifejezetten foglalja bele a szexuális felvilágosítást és az 
óvszerekhez való hozzáférést; 

Nemek közötti egyenlőség az Unió határain kívül
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16. kéri, hogy a nőket megillető emberi jogokat sorolják a legfontosabb kérdések körébe az 
EU külső politikáiban; 

17. jóllehet üdvözli a dél-mediterrán országok körében a nagyobb demokrácia és szabadság 
irányába tett lépéseket, aggódik amiatt, hogy a nők jogai az arab tavasz nyomán a 
gyakorlatban tovább gyengülnek majd; egyedi támogatási intézkedéseket kér a nemek 
közötti egyenlőség érdekében;

18. megjegyzi, hogy idén a világ népessége elérte a 7 milliárd főt; meggyőződése, hogy a 
családtervezésnek a politikai programok legfontosabb kérdései között kell szerepelnie;

19. aggodalmát fejezi ki a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása terén tapasztalt lassú 
előrelépés miatt – különös tekintettel az anyák egészségének javítására irányuló ötödik 
célra –, továbbá amiatt, hogy az anyák halandósági rátájának háromnegyed résszel való 
csökkentése érdekében tett előrelépések a várakozásoktól messze elmaradnak, azon cél 
megvalósítása pedig, miszerint 2015-re elérhetővé válik a reproduktív egészséghez való 
egyetemes hozzáférés, továbbra is igen távoli; megjegyzi, hogy naponta még mindig 
mintegy 1000 nő hal bele olyan terhességi vagy szülési komplikációkba, amelyek teljes 
mértékben elkerülhetők lettek volna; 

20. sürgeti a politikai és vallási vezetőket, hogy nyilvánosan is vessék latba befolyásukat az 
ötödik millenniumi fejlesztési cél érdekében, valamint támogassák a modern szexuális és 
reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat;

21. felhívja a tagállamokat, hogy tartsák fenn a millenniumi fejlesztési célokra irányuló 
politikai és pénzügyi támogatásukat, sőt a gazdasági hanyatlás ellenére is fokozzák az 
ötödik cél elérésére tett erőfeszítéseiket;

Irányítás

22. felszólítja a hivatalba lépő Tanácsot, hogy oldja fel a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó 
korlátozást azzal a céllal, hogy annak elfogadására sor kerülhessen a dán soros elnökség 
idején; 

23. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a tagállamok részéről nem történt előrelépés a szülési 
szabadságra vonatkozó jelenlegi jogszabályok aktualizálása terén, és felszólít egy 
kiegyensúlyozott kompromisszumra az EU jövőbeli dán soros elnökségével azzal a céllal, 
hogy 2012 első felében sor kerülhessen annak elfogadására, válaszolva az európai 
családok és az európai gazdaság igényeire; felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat az idős vagy beteg családtagok ellátásához szükséges ápolási szabadság 
megoldásaira vonatkozóan;

24. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő átfogó közleményt az egyszemélyes 
háztartások helyzetéről az EU-ban, amelyben szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg a 
tisztességes bánásmód elérésére vonatkozóan olyan területeken, mint az adózás, a 
szociális biztonság, a lakhatás, az egészségügyi ellátás és a nyugdíjak, a szakpolitikai 
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semlegesség elvére alapozva a háztartások összetételét illetően;

25. megismétli a Bizottsághoz intézett felhívását, miszerint a nemek közötti egyenlőségről 
szóló ütemterv mintájára dolgozzák ki az LMBTI-személyek egyenlőségére vonatkozó 
ütemtervet; 

26. mélységesen aggasztónak találja az arról érkező médiatudósításokat, hogy az 
emberkereskedelem áldozatait segítségnyújtás helyett bűnözőként kezelik, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja ki az emberkereskedelem áldozataival szemben tanúsított 
bánásmódot a tagállamokban;

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

Az Európai Unió már eddig is fontos szerepet vállalt a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség érdekében folytatott küzdelemben. Legbuzgóbb erőfeszítései 
ellenére azonban a nemek közötti egyenlőséget még korántsem sikerült elérni az Unióban. A 
jogszabályok változtak ugyan, de a hagyományos nemi szerepek, a nemi sztereotípiák és a 
tabuk továbbra is komoly gátat szabnak a mélyreható változásoknak.

Egyenlő mértékű gazdasági függetlenség

A nők és férfiak gazdasági függetlensége kulcsfontosságú a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából. Fennáll annak a veszélye, hogy a jelenlegi gazdasági válság évekkel visszavet 
bennünket, mivel a nőket alapvetően súlyosabban érintheti, mint a férfiakat. Ezért a 
munkaerő-piaci részvétel javítására, valamint a befolyásos pozíciókhoz, így például a vállalati 
igazgatótanácsok tagságához való hozzáférés növelésére a továbbiakban is kiemelt ügyként 
kell tekinteni.

Nemek közötti egyenlőség az Unió határain kívül

Egyes Európán kívüli országokban gyakran drámai eltérés figyelhető meg a nők és férfiak 
helyzete és jogállása között. A nőket kevesebb jog illeti meg, vagy épp egyáltalán nincsenek 
jogaik. Ezért az Uniónak és tagállamainak sokkal többet kell tenniük e nők helyzetének 
javítása érdekében, kezdve az egészségükkel. Nemcsak elegendő forrásra van szükség, hanem 
a gondolkodásmód és a hagyományok gyökeres változására is. 

Az Európai Unió és tagállamai szakpolitikák széles körét dolgozták ki a gyermekes családok 
támogatására, ilyen például a Szövetség a családokért. A családalapítás alapvető jog, az egyes 
szakpolitikáknak pedig biztosítaniuk kell, hogy az egyének kedvező körülmények között 
alapíthassanak családot. A gyermekes családok kizárólagos előtérbe helyezése azonban nem 
tükrözi a változó demográfiai helyzetet. Napjainkban tízből három egyszemélyes háztartás. 
Az egyszemélyes háztartások pedig gyakran – abszolút és relatív értelemben is – hátrányos 
helyzetbe kerülnek. Ezt az egyensúlytalanságot orvosolni kell.


