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B7-0000/2009

Az Európai Parlament állásfoglalása a munkahelyi és családi jogok és kötelezettségek 
összeegyeztethetősége tekintetében biztosítandó esélyegyenlőség támogatására irányuló 
uniós intézkedésekről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 137. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és 141. cikkére, 
illetve a 2., 3. és 13. cikkében rögzített egyenlő bánásmód elvére, valamint az ezen elven 
alapuló másodlagos jogszabályokra, különösen a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének 
alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. február 10-i 
75/117/EGK tanácsi irányelvre1; a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelvre2; a 
férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági 
rendszerekben történő megvalósításáról szóló 86/378/EGK irányelv módosításáról szóló, 
1996. december 20-i 96/97/EK tanácsi irányelvre3; valamint 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 (átdolgozott szöveg)4,

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 139. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Unió 2000. december 18-i alapjogi chartájára és annak a nők és 
férfiak közötti egyenlőségről, illetve a munka, a magánélet és a család 
összeegyeztethetőségéről szóló 23. és 33. cikkére,

– tekintettel az Európai Szociális Partnereknek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
2005. március 1-jei cselekvési keretére, amely a munka és a magánélet 
összeegyeztethetőségének segítését kiemelt jelentőségű cselekvési területként jelölte meg, 
elismerve, hogy az e területen történő további előrelépéshez kiegyensúlyozott, integrált és 
koherens politikacsomag szükséges, amely tekintettel van a szabadságolási, 
munkaszervezési és gondozási rendszerekre,

– tekintettel a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői 
szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló bizottsági javaslatra 
(COM(2009)0410),

– tekintettel a „Növekvő egyensúly a munka és a magánélet között: a szakmai, a családi és a 
magánélet összeegyeztetésének fokozott támogatása” című, az Európai Parlamentnek, a 

                                               
1 HL L 45., 1975.2.19., 19. o.
2 HL L 348., 1992.11.28., 1. o.
3 HL L 46., 1997.2.17., 20. o.
4 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
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Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
szóló, 2008. október 3-i bizottsági közleményre (COM(2008)0635),

– tekintettel a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia célkitűzésére, 
amelynek értelmében az általános foglalkoztatási arányt 70%-ra, a nők foglalkoztatási 
arányát 60%-ra, az idősebb munkavállalók foglalkoztatási arányát pedig 50%-ra kell 
növelni; továbbá a gyermekgondozási szolgáltatásokra vonatkozó barcelonai célokra; 
valamint a munka, a magánélet és a család jobb összeegyeztethetőségére irányuló 
szakpolitikáknak a fenti célok eléréséhez való hozzájárulására,

– tekintettel a munkahelyi és családi jogok és kötelezettségek összeegyeztethetősége 
tekintetében biztosítandó esélyegyenlőség támogatására irányuló uniós intézkedésekről 
szóló, a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdésekre (O-0000/2009 – B7-0000/2009, 
O-0000/2009 – B7-0000/2009,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a szülői szabadságról szóló, szociális partnerek közötti megállapodás az első lépés a 
munka és a magánélet közötti egyensúly elérése érdekében alkalmazandó rugalmas 
módszerek irányába, és azt a Parlamentnek, a Bizottságnak és a Tanácsnak minden 
kritikát félretéve támogatnia kell,

B. mivel az EK-Szerződés 139. cikkének (2) pontja nem rendelkezik a Parlament ilyen 
megállapodások megkötésében való részvételéről, a Parlamentnek azonban fenn kell 
tartania a jogot, hogy az EK-Szerződés 192. cikke értelmében megfelelő javaslatot 
terjesszen elő olyan kérdésekre vonatkozóan, amelyek megítélése szerint az EK-Szerződés 
végrehajtása céljából közösségi jogi aktus kidolgozását teszik szükségessé.

C. mivel a Szerződés 137. cikke lehetővé teszi a Közösség számára a tagállamok 
tevékenységeinek támogatását és kiegészítését, többek között a férfiak és nők közötti 
egyenlőség területén, a munkaerő-piaci lehetőségek és a munkahelyi bánásmód 
vonatkozásában,

D. mivel a családpolitikának hozzá kell járulnia a nemek közötti egyenlőség eléréséhez, és a 
családpolitikát a demográfiai változásoknak, a népesség elöregedéséből eredő 
következményeknek, a generációs ellentét megszüntetésének, a női munkavállalás 
előmozdításának és a gondozási feladatok nők és férfiak közötti megosztásának 
összefüggésében kell vizsgálni,

E. mivel a férfiak arra való ösztönzése, hogy egyenlő részt vállaljanak a családi 
kötelezettségek terén, sok tagállamban még nem vezetett a kívánt eredményre, és ezért 
hatékonyabb intézkedéseket kell hozni annak ösztönzésére, hogy egyenlőbbé váljék a 
családi kötelezettségek férfiak és nők közötti megoszlása,

F. mivel a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk a 
munkahelyi és családi jogok és kötelezettségek összeegyeztethetősége tekintetében 
biztosítandó esélyegyenlőség támogatására irányuló közösségi jogszabályok, és különösen 
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– ha és amikor elfogadják – a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ 
által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 
96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelv szerinti 
kötelezettségek megsértésének esetére,

1. támogatja a szülői szabadságról szóló, szociális partnerek közötti megállapodást, és azt a 
munka, a magánélet és a család összeegyeztethetőségét támogató esélyegyenlőségi 
politika fontos aspektusának tekinti; ezért alapvető fontosságúnak tartja, hogy gyors 
elfogadásra találjon a Tanácsban;

2. megállapítja azonban, hogy a fent említett keretmegállapodás csak a szülői szabadságra 
vonatkozóan határoz meg minimumkövetelményeket és rendelkezéseket; ezért 
megállapítja, hogy ezt csak a munka és a magánélet közötti egyensúly elérése, illetve a 
szakmai, a családi és a magánélet összeegyeztethetősége érdekében alkalmazandó 
rugalmas módszerek irányába tett első lépésnek lehet tekinteni;

3. különösen sajnálja, hogy a jelenlegi keretmegállapodás nem tárgyalja, vagy nem veszi 
kellően figyelembe a következő témaköröket:

a. Az összeegyeztethetőségre irányuló intézkedések koherens megközelítése. Az 
összeegyeztethetőségre irányuló „csomag” különböző javaslatai tekintetében 
hasznos lett volna a különböző szereplők közötti eszmecsere az egyes javaslatok 
lehetséges hatókörének meghatározására, valamint annak értékelésére, hogy 
hogyan egészíthetik ki egymást a különböző intézkedések.

b. Az apasági szabadságra (azaz a gyermek születése vagy örökbefogadása körüli 
időszakban bizonyos idejű szabadságra) való jogosultság uniós szintű bevezetése. 
A szabadság időszaka lehetőséget ad az apák számára egy kezdeti szoros kötődés 
kialakítására a gyermekkel, emellett ösztönzi a gondozási feladatok nők és férfiak 
közötti egyenlőbb megosztását.

c. Egyedi szabályok bevezetése az örökbefogadási szabadságra való jogosultság 
tekintetében (a megállapodás 4. záradéka), többek között a szabadság 
időtartamára, a támogatási jogosultságokra és az örökbefogadási szabadság 
átruházhatóságára, illetve át nem ruházhatóságára vonatkozóan.

d. A hozzátartozó-ápolási szabadságra való jogosultság bevezetése az idős szülők 
és/vagy más gondozásra szoruló személyek, például fogyatékkal élő vagy végső 
stádiumban lévő beteg családtag ápolására. A népesség elöregedésének és a 
születési arány visszaesésének fényében az ilyen intézkedésekkel segíteni lehetne 
azokat a nőket és férfiakat, akik idősebb hozzátartozójukat gondozzák, és meg 
lehetne könnyíteni számukra a szülői szerep és a munka összeegyeztetését.

e. Javadalmazási kérdések megvitatása. Ez alapvető fontosságú annak 
biztosításához, hogy a nők és a férfiak ténylegesen szülői szabadságra 
mehessenek, továbbá meghatározó tényező a szabadságra menő személy 
szempontjából. Emellett ha e fontos kérdés a tagállamok mérlegelési jogkörében 
marad, az aránytalan mértékben fog kihatni az egykeresős háztartásokra és arra, 
hogy élni tudnak-e a szülői szabadság lehetőségével, különösen az egyszülős 
háztartások többségét vezető nők esetében, valamint azon háztartásokban, ahol 
fogyatékos vagy krónikus beteg gyermek él, akikkel kapcsolatban a külön 
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szabadságra vonatkozó diszkrecionális intézkedések meghozatala szintén a 
tagállamok hatáskörébe tartozik. 

f. Rendelkezés a teljes, négy hónapos szülői szabadság át nem ruházhatóságáról. 
Ezzel kapcsolatban a nőknél még előfordulhat olyan helyzet, hogy hét hónapra 
visszavonulnak a munkaerőpiacról, míg a férfiak esetében – amennyiben 
egyáltalán szabadságra mennek – ez az időszak egy hónap. 

g. A gyermekre vonatkozó azon korhatár (a 96/34/EK irányelv értelmében 8 éves 
kor) felemelése, amely eléréséig szülői szabadságra lehet menni . Ugyanakkor 
fontos a teljes gyermekkor/serdülőkor lefedése. A speciális igényű/fogyatékkal élő 
gyermekek esetében előfordulhat, hogy speciális igényüket a gyermekkor korai 
szakaszában nem fedezik fel, és hosszú távú folyamatos gondoskodás válhat 
szükségessé a gyermekkor/serdülőkor egész folyamán;

4. úgy véli, hogy az apasági, az örökbefogadási és a hozzátartozó-ápolási szabadságot 
kiegészítő közösségi jogszabályokkal kell szabályozni, és kéri a Bizottságot, hogy ennek 
érdekében terjesszen elő új jogszabályokra irányuló javaslatokat; e tekintetben kéri a 
Bizottságot és a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb kezdjenek hatékony párbeszédet a 
Parlamenttel;

5. üdvözli a szülői szabadságról szóló megállapodás hatályának a részmunkaidőben 
foglalkoztatottakra, a határozott idejű szerződéssel rendelkező személyekre, valamint az 
ideiglenes munkavállalókra történő kiterjesztését;

6. úgy véli, hogy a szülői szabadságról szóló megállapodással összefüggésben különös 
figyelmet kell fordítani a kis- és középvállalkozásokra, és nyílt vitát kell folytatni a 
megállapodás e területeken való gyakorlati alkalmazhatóságáról;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
BUSINESSEUROPE-nak, az UEAPME-nek, a CEEP-nek és az ESZSZ-nek.


