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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYA

a nők oktatási és foglalkozási mobilitásáról az Európai Unióban

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 2. és 3. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 8., 45., 
165., és 166. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen annak 21., 23. és 25. 
cikkére,

– tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre (CEDAW),

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

– tekintettel a Bizottság 2010. november 23-i, „Új készségek és munkahelyek menetrendje: 
Európa hozzájárulása a teljes foglalkoztatottsághoz” című közleményére 
(COM(2010)0682),,

– tekintettel a Bizottság 2010. június 9-i, „Új lendület az európai szakképzési 
együttműködésnek az Európa 2020 stratégia támogatására” című közleményére 
(COM(2010)0296),

– tekintettel a munkavállalók Európai Unión belüli mobilitásának előmozdításáról szóló, 
2011. október 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A7-0000/2012),

A. mivel az Unió valamely más országában való letelepedés és munkavállalás az Unió 
alapvető szabadságainak egyike;

B. mivel a munkavállalói és az oktatási mobilitás hozzájárulnak az európai polgári tudathoz 
és a részvételhez a demokratikus folyamatokban;

C. mivel a gazdasági és pénzügyi válság negatív hatással volt az Unió munkaerőpiacára, 
különösen a foglalkoztatási rátákat, illetve a szabad mozgást és az oktatási és szakmai 
képesítésnek megfelelő munkahelyválasztást illetően, a nők pedig a leghátrányosabban 
érintett csoportok közé tartoznak;

D. mivel jelentős különbségek állnak fenn a nemek között a munkavállalók Unión belüli 
mobilitását illetően – a férfiak sokkal gyakrabban költöznek el egy új munkahely vagy 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0455.
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munkahelyen belüli áthelyezés miatt, mint a nők (44% illetve 27%), míg a nők
gyakrabban költöznek el nagyobb távolságba, hogy a partnerük mellett maradjanak;

E. mivel a nemek közti elkülönülés a munkaerőpiacon, a megfelelő munkafeltételek hiánya, 
a makacsul fennmaradó sztereotípiák és a nemi alapú megkülönböztetés kockázata 
jelentős akadályt gördítenek a nők foglalkozási mobilitása elé; mivel a családdal és a 
közösségi kapcsolatokkal összefüggő tényezők, a gyermekgondozási lehetőségek, a 
lakhatási és a helyi feltételek szintén akadályozzák a nőket a szabad mozgáshoz való 
joguk gyakorlásában;

F. mivel a nők jobb munkaerő-piaci integrációja érdekében többdimenziós politikai 
megoldásokra van szükség, amelyekben benne foglaltatik az egész életen át tartó tanulás, 
a munkaidő hossza, a hivatás és a magánélet közötti egyensúly, valamint egészségügyi, 
biztonsági és munkaszervezési gyakorlatok;

G. mivel az oktatási mobilitás elősegíti a foglalkozási mobilitást, és növeli a munkaerő-piaci 
esélyeket, továbbá mindenki számára elérhetőnek kell lennie, az alacsony képzettségű 
nőket is beleértve;

1. hangsúlyozza, hogy fontos a nők helyzetének fokozottabb tudatosítása az Unió oktatással, 
integrációval, migrációval és foglalkoztatással kapcsolatos politikáinak, valamint 
szociálpolitikájának kidolgozásakor, a nők jogainak védelme, az egyenlőség és 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében, továbbá így küzdve a munkaerő-piaci 
kizsákmányolás minden formája ellen;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti stratégiáik és reformprogramjaik kidolgozása során 
hozzanak a nők jogait a foglalkozási mobilitással kapcsolatban védő intézkedéseket is;

3. rámutat, hogy a gyermekek vagy idősek gondozásával kapcsolatos munka miatt külföldre 
költöző nőket gyakran szerződés nélkül vagy illegálisan alkalmazzák, ezért nincs joguk 
vagy jogosultságuk a társadalombiztosítás, az orvosi ellátás és más ellátások 
igénybevételére;

4. rámutat, hogy a munkalehetőségért külföldre költöző nőknek a képességek, fizetség és 
presztízs tekintetében gyakran a legalacsonyabb szintű munkaerő-piaci állásokat ajánlják 
fel, és hogy a nők munkavállalási célú migrációja néhány, jellemzően női, a hagyományos 
nemi szerepeknek megfelelő szakmára összpontosul;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy kövessék nyomon a nők jogainak 
megsértését a munkaerőpiacon, lássák el a munka céljából külföldön élő nőket az összes 
szükséges információval, beleértve a munkához és képzési lehetőségekhez jutást ezen a 
területen, valamint a szociális és egészségügyi ellátáshoz jutást, és nyújtsanak ingyenes 
tanácsadást a foglalkoztatási lehetőségekről;

6. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy erősítsék meg a bevándorló uniós 
munkavállalókat egy másik tagállamban közvetlenül vagy közvetetten sújtó 
diszkrimináció, illetve jogaiknak a nyelv és az alkalmazásukra vonatkozó jogszabályok 
hiányos ismerete miatti csorbulása ellen küzdő uniós politikát;
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7. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre kapcsolattartó pontokat a mobil, magánjogi 
jogviszonyban foglalkoztatott, háztartási és gondozói feladatokat ellátó munkavállalók 
számára, eszközt biztosítva egy olyan hálózat kialakításához, amely lehetővé teszi a 
jogaikról való tájékozódást;

8. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék átláthatóbbá a bérek alakulását, elkerülendő a 
bérszakadékok fennmaradását vagy szélesedését; 

9. felhívja a tagállamokat a házastárssal vagy élettárssal és/vagy gyerekekkel érkező 
munkavállalók számára különböző szolgáltatások – mint gyermekfelügyeleti 
intézmények, óvodák, iskolák és orvosi ellátás,– nyújtására, továbbá ingyenes hozzáférés 
biztosítását számukra az állami foglalkoztatási szolgálatokhoz, annak érdekében, hogy a 
másik tagállamba költöző polgár házastársa vagy élettársa munkát találhasson;

10. felhívja a tagállamokat, hogy számolják fel a munkavállalók mobilitásának akadályait 
azáltal, hogy a házastársukat vagy partnerüket egy másik tagállamba követő nők számára 
megfelelő szolgáltatásokat nyújtanak, egyebek közt az új szociokulturális környezetükbe 
való beilleszkedésüket elősegítő képzéseket, mint például ingyenes nyelvtanfolyamokat és 
szakképzéseket;

11. megismétli a tagállamokhoz intézett kérését, hogy növeljék az oktatási és foglalkozási 
mobilitást a következők révén: (a) a tudatosság növelése, és az információ mindenki 
számára könnyen elérhetővé tétele; (b) a mobilitás hozzáadott értékének hangsúlyozása az 
oktatás korai szakaszaiban; (c) a tagállamok közti mobilitási tapasztalatból származó 
tanulási eredmények jóváhagyásának biztosítása; és (d) az adminisztratív terhek 
csökkentése és a tagállamok illetékes hatóságai közti együttműködés ösztönzése;

12. határozottan felszólítja a Bizottságot az Erasmus program támogatására; megjegyzi, hogy 
1987-es létrehozása óta az Erasmus program több mint 2,2 millió tanuló számára tette 
lehetővé az unión belüli mobilitást, és jelentősen hozzájárult az európai felsőoktatási 
mobilitáshoz;

13. hangsúlyozza, hogy a fogyatékkal élő és egyedülálló nőknek további támogatást kell 
biztosítani, hogy hozzáférjenek a meglévő oktatási mobilitási programokhoz;

14. hangsúlyozza, hogy növelni kell a külföldre költözött nők részvételének szintjét az egész
életen át tartó tanulási programokban, beleértve a képességek fejlesztését célzó 
programokat;

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

A következő években Európa jelentős kihívásokkal fog szembenézni a munkaerőpiac 
nyitottabbá és hozzáférhetőbbé tétele során. 

Elsősorban említendő a foglalkozási mobilitás célkitűzése, amely rávilágít, hogy szükség van 
az oktatási és képzési rendszerek hatékonyabb hozzáigazítására az új munkaerő-piaci 
követelményekhez, eredményesebbé kell tenni az egész életen át való tanulást és az új 
képességek megszerzését, és fejleszteni kell a szakmai képesítéseket elismerő rendszert. 

Másodsorban a munkavállalók tagállamok közti mobilitása, amely még mindig nagyon 
alacsony, rámutat arra a tényre, hogy a belső piac által nyújtott előnyök még nem kerültek 
teljes mértékben kihasználásra. 

Még mindig túl sok akadály áll a mobilitás útjában, beleértve a hiányosságokat az idegen 
nyelvek ismerete terén, a hivatás és magánélet közti egyensúly elérésének kedvezőtlen 
feltételeit, és a nemzeti társadalombiztosítási jogszabályok megújításának elmaradását. 

Még mindig túl kevesen férnek hozzá a határokon átnyúló mobilitással kapcsolatos 
információhoz, és ennek rossz minősége sokakat elbátortalanít.

A munkahelyváltás sok esetben sokkal többet jelent a két cég vagy iparág közötti váltásnál; 
éppúgy jelentheti a karrier- vagy szakmaváltást; 

Ezért alapvető fontosságú gondoskodni arról, hogy a tanulási lehetőségek összessége 
biztosítsa a munkavállalók számára egész aktív életszakaszuk során mind a 
foglalkoztathatóságot, mind az alkalmazkodási képességet, így növelve képességüket a 
foglalkozási mobilitásra.

Minden polgárnak joga van a kielégítő szintű oktatáshoz és a lehetőséghez, hogy naprakésszé 
tegye tudását és új képességekre tegyen szert aktív életszakasza során. 

Ezek a célok a felelősség megosztását kívánják meg a kormányok, az állami hatóságok, a 
munkaadók, a szociális partnerek és az egyes polgárok között. 

Az oktatási és képzési rendszereknek tovább kell alkalmazkodniuk a munkaerőpiac 
igényeihez, és az egyre inkább tudásalapú gazdasághoz és társadalomhoz. 

Egy olyan időszakban, mikor egyre kevesebb fiatalnak sikerül belépnie a munkaerőpiacra, új 
kihívásokkal kell szembenéznünk, és ki kell használnunk a társadalom által nyújtott 
lehetőségeket. 

Alapvető fontosságú, hogy egyre többen elérjék a lehető legmagasabb iskolai végzettséget; ez 
különösen fontos a nők számára, akik ideiglenesen elhagyják a munkaerőpiacot, mikor anyák 
lesznek vagy gondoskodniuk kell családjukról, és akik számára a magas iskolai végzettség 
lényeges a munkaerőpiacra való gyors visszatérés szempontjából.

Az Európa 2020 stratégia első célja a 20-64 év közötti nők és férfiak foglalkoztatási rátájának 
75%-ra emelése, a fiatalok, az idősebb és az alacsonyan képzett munkavállalók nagyobb 
részvétele révén. 
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A több és jobb oktatás nagyobb foglalkoztatási rátákat jelent, és a végzettségek magasabb 
szintje idővel hozzájárul a nők foglalkoztatási rátájának emelkedéséhez, amely pozitív 
közvetlen hatással bír a GDP-re. 

Csak az emberi tőkébe és a női termelékenységbe való beruházás növelése és elősegítése 
révén érhető el a növekedésre tett szélesebb körű, további pozitív hatás.


