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1. BEVEZETÉS 

A nemek közötti egyenlőség alapvető jog, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. 
cikke biztosít. Ezen kívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke is kijelenti, 
hogy: Az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek 
kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására. A Bizottság a 
nők chartájának1 elfogadása és a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi 
stratégia2 elfogadása által újra megerősítette a nemek közötti egyenlőség iránti 
elkötelezettségét. 

A nemek közötti egyenlőség elérése az EU növekedési, foglalkoztatási és társadalmi kohéziós 
célkitűzései szempontjából is létfontosságú. Az Európa 2020 stratégia – amely az EU 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó, kulcsfontosságú dokumentuma – fő 
célkitűzése, hogy a 20-64 év közötti férfiak és nők körében 2020-ig 75 %-ra növelje a 
foglalkoztatottsági rátát. A nők jelenlegi 62,5%-os foglalkoztatási rátájának3 mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból javulnia kell. 

Ez az első éves jelentés az Európa 2020 stratégia és a Bizottság nők és férfiak közötti 
egyenlőségére vonatkozó új stratégiájának elfogadását követően. E jelentés tartalmazza az 
EU-ban a nemek közötti egyenlőség terén elért legújabb fejlemények leírását, az érintett 
területek mindegyikére vonatkozó statisztikákat, valamint a tagállamokban a közelmúltban 
elért előrelépések bemutatását. Emellett helyzetjelentést nyújt a nők chartájának és a 
stratégiának az alábbi öt prioritási területére vonatkozóan: egyenlő mértékű gazdasági 
függetlenség; egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás; egyenlőség a 
döntéshozatalban; méltóság, sérthetetlenség és a nemi alapú erőszak megszüntetése; és a 
nemek közötti egyenlőség az Unión kívül. A jelentést a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanácsnak (a továbbiakban: EPSCO Tanács) 2011. 
márciusában nyújtják be, és a nemek közötti egyenlőségről folytatott párbeszéd alapjául 
szolgál majd. 

2. EGYENLŐ MÉRTÉKŰ GAZDASÁGI FÜGGETLENSÉG 

A nők tartós foglalkoztatása hozzá fog járulni élethosszig tartó gazdasági függetlenségük 
megszilárdításához, és lehetővé teszi számukra, hogy megfelelő mértékű nyugdíjban 
részesüljenek. 2009 és 2010 között4 a férfiak és nők foglalkoztatási aránya közötti 
különbség 13,3-ről 12,9-re, azaz 0,4 százalékponttal mérséklődött. Nemzeti szinten azonban 
jelentős különbségek tapasztalhatóak szerte az EU-ban. A nők foglalkoztatási aránya Máltán, 
Olaszországban és Görögországban, a férfiaké Litvániában, Észtországban és Lettországban a 
legalacsonyabb. A válság következtében a munkanélküliségi ráta 2009 óta mind a férfiak, 
mind a nők esetében emelkedett, és jelenleg5 egyenlő nagyságú (9,6 % mindkét nem 
esetében). 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 20-64 év közötti korcsoport, 2009. A jelentésben szereplő adatok az Eurostattól származnak, ha nincsen 

más forrás megnevezve. 
4 2009 és 2010 második negyedéves adatai alapján. 
5 2010. október 
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A nők foglalkoztatása terén tapasztalt tendenciák pozitív megítélését azonban csorbítja, hogy 
a nők jelentős hányada részmunkaidőben dolgozik. 2009-ben az európai nők 31,4 %-a, míg a 
férfiak 8,1 %-a dolgozott részmunkaidőben. Jellemző módon azokban az országokban a 
legmagasabb a részmunkaidősök aránya, amelyekben a nők közel 75%-a (Dánia, Hollandia és 
Svédország) dolgozik. 

Foglalkoztatási és munkanélküliségi ráták (20-64 év közötti nők) az EU tagállamokban 2000-2009 
között

Foglalkoztatási ráták - férfiak

Foglalkoztatási ráták -nők

Munkanélküliségi ráták - férfiak

Munkanélküliségi ráták - nők
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Forrás:  Eurostat, munkaerő-felmérés, éves átlagértékek. 

Európa 2020 stratégia foglalkoztatási cél

 

A Bizottság által 2010. márciusában javasolt Európa 2020 stratégia bemutatja, hogy kell az 
EU-nak 10 év múlva kinéznie: egy intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság, magas 
foglalkoztatási rátával, termelékenységgel és társadalmi kohézióval. A nők és férfiak 
foglalkoztatási aránya közötti jelenlegi szakadék egyértelműen mutatja, hogy ahhoz, hogy 
elérjük az Európa 2020 stratégiában kitűzött 75%-os foglalkoztatási célt, mindenképpen 
szükség van a nők nagyobb arányú foglalkoztatására. Valójában a nők foglalkoztatási aránya 
Európában jelenleg 62,5 %, és egyes sajátos csoportok tekintetében elmondható, hogy 
kifejezetten távol állnak az Európa 2020 célok megvalósításától. A nem uniós országokban a 
nők munkaerő-piaci részvétele 50 % alatti, míg a roma nők körében négyszer nagyobb a 
munkanélküliség, mint a női népesség körében általában6. 

                                                 
6 Etnikai kisebbség és a roma nők Európában: Ez a nemek közötti egyenlőség helyzete? A nemek közötti 

egyenlőséggel, a társadalmi befogadással, az egészségügyi és a hosszú távú ellátással foglalkozó 
szakértő csoport összefoglaló jelentése, 2010. 
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Nemzetiségek szerinti foglalkoztatási célok (20 - 64 év közötti férfiak és nők) az EU tagállamokban 
2005-2009 között
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Férfiak: uniós állampolgárok

Férfiak: az EU-27-en kívüli országok állampolgárai

Nők: uniós állampolgárok

Nők: az EU-27-en kívüli országok állampolgárai

Forrás: Eu rostat, munkaerő-felmérés, éves átlagértékek.

Európa 2020 stratégiai foglalkoztatási cél

A dolgozó nők alacsony számának egyik legfőbb oka, hogy nagy kihívást jelent a munka és 
a magánélet összeegyeztetése. Az anyák részvétele a munkaerőpiacon 11,5 százalékponttal 
alacsonyabb a gyermektelenekénél, míg az apák esetében 8,5 százalékponttal nagyobb a 
dolgozók aránya a gyermektelen férfiakénál. Ezen túlmenően a kedvezőtlen adó- és szociális 
ellátási rendszerek, különösen az együttes adózás, a megfizethető és magas színvonalú 
gyermekgondozási létesítmények hiányával együtt visszatarthatja a háztartások második 
pénzkeresőit a munkavállalástól. 

Az, hogy egy nő gyermeket vállal-e vagy sem, Portugáliában és Szlovéniában csupán 
korlátozottan hat a nők foglalkoztatási arányára, Észtországban, Magyarországon, 
Szlovákiában és Csehországban viszont jelentős mértékben. A férfiak foglalkoztatását illetően 
a gyerekek pozitív hatást gyakorolnak – a skála a dán 1,9 százalékpont a litván 13,3 
százalékpont között mozog. Számos tagállamban új jogalkotási intézkedéseket hoznak a 
család és a munka összeegyeztethetőségének megkönnyítése érdekében. Németországban 
például egy nemrégiben életbe lépett jogszabály biztosít rugalmasságot a szülőknek a képzési 
támogatás igénybevételét illetően: ennek alapján a szülők szabadon dönthetnek arról, hogy 
mikor kívánnak gyermekük miatt otthon maradni vagy ismét munkába állni, valamint hogy 
mikor kívánják magukat tovább képezni. Svédországban egyenlőségi bónuszokat fizetnek, 
hogy ezáltal ösztönözzék az anyukákat és apukákat arra, hogy a szülői szabadságot egymás 
között egyenlőbben felosztva vegyék igénybe. 

A kielégítő számú, színvonalas, megfizethető és hozzáférhető gyermekgondozási 
létesítmények biztosításához elengedhetetlen, hogy a szülők, főként a nők, valóban szabadon 
eldönthessék, hogy dolgozni kívánnak-e vagy sem. Lengyelországban például nemrégiben 
terjesztettek a parlament elé egy napközi gondozásról szóló törvénytervezetet. A legtöbb 
tagállamban ugyanakkor még nem sikerült megvalósítani a 2002-ben meghatározott 
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„barcelonai célkitűzéseket”, vagyis hogy 2010-ig kibővítik a gyermekgondozási 
szolgáltatások körét7. 

Férfiak és nők (25-49) foglalkoztatási céljai 
attól függően, hogy van-e 12 évnél fialatabb gyermekük

EU 27 - 2009
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Forrás: : Eurostat, munkaerő-felmérés, éves átlagértékek. 
Megjegyzések: Nem áll rendelkezésre adat SE-kre. 

Európa 2020 foglalkoztatási cél

 

Ezenkívül az idősekről és a fogyatékosokról való gondoskodás a népesség elöregedése 
tükrében egyre nagyobb kihívást jelent a társadalom egésze, különösen pedig a nők számára. 
Az anyák gyakran viselik gondjukat mind a gyermekeknek, mind idősebb rokonaiknak, néha 
egyszerre mindkettő feladat rájuk hárul. Az EU-ban a családtagjaikról gondoskodó nők 
körülbelül 30%-a állítja, hogy a gyermekek és más eltartottak számára nyújtott gondozási 
szolgáltatások hiánya miatt egyáltalán nem vagy csak részmunkaidőben dolgozik. 
Hollandiában, Finnországban és Svédországban e számadatok 10 % alatt vannak, 
Lettországban vagy Romániában azonban 80%-nál magasabbak. 

Az európai szociális partnerek egy megállapodásának megvalósítása keretében a szülői 
szabadságról szóló, átdolgozott irányelv8 háromról négy hónapra emeli minden dolgozó 
szülő szabadságát, amelyből legfeljebb három adható át a másik szülőnek. Ez azt jelenti, hogy 
bármely, igénybe nem vett hónap elvész, ami jelentősen ösztönözheti az apákat arra, hogy 
vegyék ki a nekik járó szabadságot. 2010-ben fogadták el az önálló vállalkozói 
tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló irányelvet9. Ez volt az első olyan uniós szintű rendelkezés, amely anyasági ellátást 
biztosított az önálló vállalkozóknak és házas- vagy élettársuknak. 

A nők és a szegénység egyike a Pekingi Cselekvési Platformban szereplő, legfontosabb 
témáknak. Az Európa 2020 stratégia kiemelt célja, hogy legalább 20 millióval csökkentse a 
szegénységnek vagy társadalmi kirekesztésnek kitett emberek számát. E cél elérésével számos 

                                                 
7 Az Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén megállapodott, hogy 2010-re a tagállamoknak a három év 

és az iskolaköteles kor közötti gyermekek legalább 90%-a, és a három év alatti gyermekek legalább 
33%-a részére kell gyermekgondozási szolgáltatást nyújtaniuk. 

8 2010/18/EU irányelv. 
9 2010/41/EU irányelv. 
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férfi és nő élete meg fog változni: általánosságban a férfiakat sújtja leginkább a 
hajléktalanság, azonban a 65 év felettiek körében a nők jelentősebb mértékben vannak kitéve 
a szegénység veszélyének, mint a férfiak (2008-ban 21% 16%-kal szemben). A különbség 10 
százalékpontnál magasabb Bulgáriában, Cipruson, Finnországban és Svédországban, 15 
százalékpont Észtországban, Litvániában és Szlovéniában. Az elöregedéssel kapcsolatban a 
Bizottság európai innovációs partnerséget alakít ki az aktív és egészséges időskorra 
vonatkozóan. Az idős emberek egészségének és életminőségének javítása, valamint 
különböző innovatív termékek, eszközök és szolgáltatások kifejlesztése hozzájárul ahhoz, 
hogy a nők visszakerüljenek a munkaerőpiacra, emellett pedig lehetőségeket teremt a 
vállalkozások bővítésére, ami javítja a versenyképességet és növekedést eredményez. 

2010 a Szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem Európai éve volt, és 
számos intézkedés foglalkozott kiemelten e témával, többek között a Nyugdíjakról szóló 
zöld könyv10 is, amely kiemeli, mennyire fontos foglalkozni a nemek közötti különbségekkel. 

Az időskori szegénység kockázata a szociális juttatások után
(65 éves vagy annál idősebb nők és férfiak) 1998-2008
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Forrás:  Eurostat, Jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó statisztika (SILC), éves átlagértékek
1998-2004: EU 25, 2005-2008: EU 27
Nem áll rendelkezésre 2002-re vonatkozó adat.

Az etnikai kisebbségekbe tartozó nők, különösen pedig a roma nők, a többi nőnél 
nagyobb arányban vannak kitéve az elszegényedés veszélyének. „A romák gazdasági és 
társadalmi integrációja” című közlemény11 rámutat az EU és a tagállamok közös felelősségére 
a romák társadalmi befogadásával kapcsolatban, és kihangsúlyozza, mennyire fontos a férfiak 
és nők közötti egyenlőség figyelembevétele az EU valamennyi szakpolitikájában. 

3. EGYENLŐ VAGY EGYENLŐ ÉRTÉKŰ MUNKÁÉRT EGYENLŐ DÍJAZÁS 

Még több mint 50 évvel a Római Szerződés aláírása után is – amely megerősítette azt az elvet, 
hogy a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkájáért egyenlő díjazás jár – a nők 
átlagosan 17,5%-kal kevesebbet keresnek a férfiaknál, és az elmúlt néhány évben nem szűkült 
a különböző nemű személyek díjazása közötti szakadék. A keresetkülönbség 31 %-tól 

                                                 
10 COM(2010) 365 
11 COM(2010) 133 
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(Észtország) 5 % alatti értékig (Olaszország) terjed. A tudományos kutatások területén az EU-
ban a keresetkülönbség átlagosan12 25 %. A díjazások közötti enyhe különbség azzal 
magyarázható, hogy alacsony a nők foglalkozási aránya, illetve, hogy azok, akik dolgoznak, 
magasabb fizetést kapnak (képzettségi szint, szakma) 13. A tagállamok az uniós 
jogszabályokat az egyenlő díjazás elvének megfelelően ugyan maradéktalanul átültették, 
azonban a szóban forgó eltérést valószínűleg nem lehet pusztán jogi eszközökkel csökkenteni. 
Ennek továbbra is számos összetett oka van: nem csupán a nemi alapú megkülönböztetés, de 
az oktatással, a munkaerőpiac vízszintes és függőleges rétegződésével, a munka, a család és a 
magánélet összeegyeztetésének nehézségeivel, a családi és háztartási feladatok egyenlőtlen 
megosztásával, és a fizetések átláthatóságának hiányával, valamint az oktatás és a szakképzés 
megválasztását befolyásoló nemi szerepek hatásával összefüggő egyenetlenségek is 
közrejátszanak. A belga tanácsi elnökség alatt elfogadott, a nemek közötti bérszakadékról 
szóló tanácsi következtetések ezért fontos lépésnek számítanak14. 

A nők és férfiak átlag órabére közötti bérszakadék az EU-tagállamokban (nem korrigált) - 2008 
(A férfiak és nők átlagos bruttó órabére a férfi bruttó órabér százalékában)

17,5
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Forrás: Eurostat, A nemek közötti nem korrigált bérszakadék a fizetett férfi és fizetett női alkalmazottak átlagos bruttó órabére közötti különbséget fejezi ki a 
fizetett férfi átlag bruttó órabérek százalékában. EE és IE: 2007-es adatok.

 

A Bizottság tudatosságot kíván ébreszteni a nemek közötti tartós bérszakadék okai, és annak 
kezelési módjai iránt. Az EU 2010. évi, a bérszakadék megszüntetésre irányuló kampányát a 
27 főváros tömegközlekedési eszközein, valamint a helyi és nemzeti újságokban is hirdették. 
Körülbelül 300 kapcsolattartó15 működött közre a kampány közvetítőjeként a 27 tagállamban. 

                                                 
12 Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság, Női adatok, 2009. Statisztikák és indikátorok a nemek 

közötti, tudományos tevékenységbeli egyenlőségről. 
13 A nemek közötti bérszakadék a tagállamokban és az Európai Unióban: mennyiségi és minőségi 

indikátorok, Belga elnökségi jelentés, 2010. 
14 Következtetéseiben a Tanács felhívja a tagállamokat egy komprehenzív intézkedéscsomag elfogadására 

vagy folytatására, a nemek közötti munkaerő-piaci egyenlőtlenségekhez kapcsolódó bérszakadék okai 
teljes skálájának kezelése céljából. 

15 Ezek között szociális partnerek, munkaügyi/a szociális ügyekért felelős/egyenlőségi minisztériumok, a 
nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó NGO-k, illetve mind magán, mind nyilvános munkaerő-
toborzó ügynökségek is szerepelnek. 
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A nemek közötti bérszakadék meghatározására ezenkívül egy speciális számológépet is 
kifejlesztettek. A kampány alapján, valamint számos tagállamtól inspirálva, amelyek sikeres 
kampánynapokat hajtottak végre annak fokozottabb tudatosítására, hogy mennyivel tovább 
kell dolgozniuk a nőknek ugyanazért a bérért, a Bizottság 2011 tavaszán első alkalommal 
megtartja az Egyenlő díjazás európai napját. 

Az oktatásból, képzésből és felsőoktatásból lemorzsolódók
EU 27 - 2000-2009
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Forrás:  Eurostat, munkaerő-felmérés, éves átlagértékek

Az egyenlőtlen bérezés egyik fő oka a nők és férfiak eltérő képzési és szakmai választása16. 
Az Európa 2020 stratégia célkitűzése, hogy a fiatalabb generáció legalább 40 %-a 
rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel, valamint hogy 10 % alá csökkenjen az iskolából 
lemorzsolódók aránya. Jelenleg több fiú morzsolódik le az iskolából, míg a fiatal nők 
csaknem minden tagállamban a férfiaknál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek. 
2009-ben a 30-34 év közötti nők 35,7%-a és a hasonló korú férfiak 28,9%-a végzett el 
sikeresen valamilyen felsőfokú képzést. Az egyetemet végzett frissdiplomások 60%-a nő. 
Ennek ellenére a nők nagy része gyakran az rosszabbul fizetett ágazatokban (egészségügyi és 
ellátási szolgáltatások, oktatás, stb.) dolgozik, míg a számítástechnikai és mérnöki 
szakterületeken diplomát szerzők több mint 64%-a férfi. A szakmai szegregáció tehát még 
mindig jelentős. Számos tagállam hajtott végre szakpolitikai intézkedéseket a nemek közötti 
szegregáció megszüntetésére, azonban mindössze néhányuk összpontosít a fiúk és férfiak 
továbbtanulási választásaira. Az egyik németországi program célja például a 
gyermekgondozási létesítményekben dolgozó szakképzett férfiak számának növelése17. 

4. EGYENLŐ ARÁNYÚ RÉSZVÉTEL A DÖNTÉSHOZATALBAN 

A hierarchiában felfelé haladva egyre kevesebb az egyes szinteken dolgozó nők száma. A 
kulcsfontosságú politikai és gazdasági pozíciókat betöltő nők aránya nagyrészt változatlan 
tavalyhoz képest. 2010-ben három EU tagállam (Németország, Finnország és Szlovákia) 

                                                 
16 Lásd a 13. lábjegyzetet. 
17 Lásd „Az oktatásbeli, nemek közötti különbségek eredményeinek” egyéb intézkedéseit 

(www.eurydice.org). 
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kormányát irányították nők, míg a női képviselők átlagos aránya az egyes nemzeti 
parlamentekben (egyetlen/alsó ház) 24 %volt, a 2005-ös értéknél egy százalékponttal 
magasabb. Ez az arány Hollandiában és Svédországban 40%-nál magasabb, azonban Máltán 
és Magyarországon 10%-nál is kevesebb. A nemzeti kormányok miniszterei18 között a nők 
aránya a 2005-ben érvényes 22 %-ról a 2010-ben 27 %-ra értékre emelkedett. Mivel ez még 
mindig viszonylag alacsony, az országok a tettek mezejére léptek. Az Oireachtas (az ír 
parlament) alkotmánnyal foglalkozó vegyes bizottsága például nemrégiben már javasolta, 
hogy a politikai pártok pozitív intézkedéseket vezessenek be a nemek közötti egyenlőség 
tagságukon belüli előmozdítására, a választáson induló jelöltek kiválasztását is beleértve. 
Görögország a regionális és helyhatósági választások előtt információs és tudatosságnövelő 
kampányt szervezett a politikában szerepet vállaló nőkről. Lengyelországban és 
Spanyolországban kötelező előírás, hogy a szavazati listákon a nők és a férfiak aránya 
egyensúlyban legyen. 

Nők és férfiak aránya a döntéshozatalbeli pozíciókban - 2010
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Forrás: Eurostat és az Európai Bizottság női és férfi döntéshozóit tartalmazó adatbázisa
NB: ISCO-ba (Foglalkozások Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszere) tartozó vállalatvezetők, 121-es (igazgatók és ügyvezető igazgatók) 
és 13-as kategória (kisvállalkozások vezetői).  

 

A nemek közötti egyenlőség gazdasági téren is hiányzik. A nők munkaerő-piaci és oktatásbeli 
magasabb részvételétől az ember azt várná, hogy tehetségüket is hatékony kiaknázzák. 
Azonban még mindig csak a legnagyobb vállalatok19 3 %-ában vezeti nő a legfőbb 
döntéshozatali testületet. Európa-szerte e tekintetben is számottevő eltérések tapasztalhatóak: 
Svédországban és Finnországban az igazgatótanácsi tagok több mint 25%-a nő, míg 
Luxembourgban, Cipruson, Olaszországban és Máltán ez az arány 5% alatt van. A 
részvénypiacon nem jegyzett vállalatok esetében a nők aránya a felső szintű vezetői 
posztokon (uniós vállalatok)20 még mindig csak 3 %, és sok országban még ennél is jóval 
alacsonyabb.  

                                                 
18 A kabinetben helyet foglaló miniszterek. 
19 2010 nyarán gyűjtött adatok azon vállalatokról, amelyek a blue-chip indexet alkotják (ISIN kód alapján 

nemzeti szinten regisztráltak), amelyet minden országban a tőzsde vezet. 
20 Kisebb vállalatok igazgatói, ügyvezető igazgatói és vezetői. 
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A vállalatvezetők nembeli megoszlása 2009-ben
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Forrás: Eurostat, EU LFS. NB: ISCO-ba (Foglalkozások Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszere) tartozó vállalatvezetők, 121-es (igazgatók és 
ügyvezető igazgatók) és 13-as (kisvállalkozások vezetői) kategória
MT és CY esetében: kevésbé megbízható adatok a szűk minta miatt.
FR: az adatok nem tartalmazzák az igazgatókat és az igazgatótanácsok elnökeit.

 

Pedig a népesség többsége nő, és a döntéshozatalban való részvételük célzottabb 
szakpolitikákhoz és virágzóbb demokráciához vezethet. Azt, hogy milyen pozitív hatása van 
annak, ha a vállalatok vezető pozícióit nők töltik be, egy független kutatás21 is alátámasztotta, 
amely azt sugallja, hogy szoros összefüggés áll fenn a nőket vezető pozíciókban foglalkoztató 
vállalatok és a jó üzleti teljesítményük között. Úgy tűnik továbbá, hogy a vezetőségi testületek 
nemi sokszínűsége több fontos előnyt is magában rejt, mint például a magasabb bevétel, a 
jobb általános teljesítmény, a kiforrottabb kockázatkezelés és a nők tehetségének nagyobb 
arányú kiaknázása. 

                                                 
21 „A női vezetés fellendíti a vállalkozás jövedelmezőségét?” Kotiranta, Kovalainen and Rouvinen, 2007, 

‘The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards’, Catalyst 2007, 
‘Why Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution’, 
Wittenberg-Cox and Maitland 2007, The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from 
Re-evaluating the Male Competitive Model, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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A nők aránya a legnagyobb vállalatok legmagasabb döntéshozó testületeiben, minden országban, 
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Forrás: Európai Bizottság, Foglalkoztatási Főigazgatóság, nőkre és férfiakra vonatkozó adatbázis. Minden egyes országban azok a vállalatok számítanak a legnagyobb, tőzsdén 
jegyzett vállalatnak, amelyek az adott ország tőzsdéjén a legnagyobb részvénykereskedelmet lebonyolító vállaltokból álló blue-chip indexet alkotják (max. 50). A blue-chip 
indexek a legnagyobb vállalatokat fedik le piaci kapitalizáció és/vagy piaci kereskedelem szerint.  LT, CZ, PL, MT: nem áll rendelkezésre 2003-as adat.

 

Mivel számos vállalat habozva lassan lépett fel a nemi egyenlőtlenségek ellen, néhány európai 
kormány jogszabályokat vezetett be a változás kikényszerítésére. A nemek vezetőségi 
testületekben való képviseleti arányára vonatkozóan az első kvótát Norvégiában vezették be 
2006-ban. A kvótaszabályozás közvetlen következményeképpen a nagy norvég cégek 
vezetőségi testületeiben a nők száma a 2004. évi 22%-ról 2009-re 42%-ra emelkedett. 
Nemrégiben Spanyolország követte a norvég példát, és jogszabályt vezetett be a nők és 
férfiak egyenlő képviseletéről a vállalati testületekben. Franciaországban jelenleg 
megbeszélések folynak egy hasonló törvényről. E két országban már 2004 óta javulás 
tapasztalható a nemek képviseleti aránya terén, ami azt mutatja, hogy a nemeknek a 
vezetőségi testületekben való arányos képviseletéről folytatott viták már önmagukban is 
hatásosak. Néhány ország vállalatirányítási kódexe szintén kiemeli a sokszínűség és a nemek 
közötti egyenlőség fontosságát. A vállalatirányítási kódexek néha külön szabályokat is 
tartalmaznak a testület összetételének átláthatóságára vonatkozóan. Általánosságban véve 
azokban az országokban, amelyekben effajta kódexeket vezettek be, nagyobb a nők aránya a 
vezetőségi szinteken, így például Svédországban és Finnországban is. 

A nemek közötti egyensúly javításának egyéb eszközei közé tartozik az önkéntes 
kötelezettségvállalás is. Dániában és Hollandiában charták léteznek a vezetői pozíciót betöltő 
nők támogatására. Az Egyesült Királyság pedig azt vizsgálja, hogyan lehetne leküzdeni a 
meglévő akadályokat annak érdekében, hogy a nők bekerülhessenek a vezetőségi testületekbe. 
A Bizottság közvetlen párbeszédet fog indítani az iparral, és sürgeti a magánvállalkozásokat, 
hogy tegyenek külön erőfeszítéseket a tartósan fennálló egyenlőtlenségek leküzdésére a 
döntéshozatalbeli pozíciókban. 

5. MÉLTÓSÁG, SÉRTHETETLENSÉG ÉS A NEMI ALAPÚ ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSE 

A születéskor várható élettartam nőtt az elmúlt 20 év során. A 2007-ben született európai 
gyerekek átlagéletkora várhatóan közel 80 év lesz. Mindazonáltal az egészségügy terén 
tapasztalható nemi alapú egyenlőtlenségek széleskörűek az Unióban. A 25 és 49 év közötti 
inaktív férfiak 40%-a saját betegségét vagy fogyatékosságát nevezte meg munkanélkülisége 
fő okaként. Észtországban és Szlovákiában ez az arány elérheti a 63 %-ot is, Csehországban, 
Olaszországban és Romániában pedig 20%-nál alacsonyabb. Az EU-ban az inaktív nők 



HU 13   HU 

mindössze 13%-a említette, hogy ugyanezen okból kifolyólag nem vállal munkát. A 
tagállamok döntő többségében ugyanakkor több nő gondolja magáról, hogy egészségügyi 
problémái vannak, mint ahány férfi. A nők egészségügyi szolgáltatásokat is többször vesznek 
igénybe, mint a férfiak. A férfiak várható élettartama hat évvel alacsonyabb, mint a nőké. 
Litvániában, Észtországban és Lettországban a nők a férfiaknál tíz évvel, Svédországban, az 
Egyesült Királyságban, Cipruson, Dániában és Hollandiában négy évvel hosszabb életre 
számíthatnak. 

A nemekre vonatkozó egészségügyi információk EU szinten nem bizonyulnak elegendőnek. 
Egy, a Bizottság által kiadott jelentés22 szabványosított, nemekre vonatkozó adatok gyűjtését 
javasolja, valamint a jelen adatok minőségének javítását azokon a területeken, amelyeken 
vagy nem állnak még adatok rendelkezésre, vagy nem nemekre vonatkozóan állnak 
rendelkezésre, beleértve az alábbiakat: az egészségügyhöz való hozzáférés, egészségügyi 
kiadások és költségek, speciális étkezési zavarok, fájdalomak és migrén, alkoholfogyasztás, 
dohányzási szokások, valamint a legális gyógyszerekkel való visszaélés és azok szakszerűtlen 
alkalmazása. 

A nők elleni erőszak minden formája elleni küzdelem egyike az aktuális elnökségi trojka 
(Spanyolország, Belgium, Magyarország) és az Európai Bizottság fő prioritásainak, azonban 
még mindig hiányoznak az időszerű, megbízható, naprakész és összehasonlítható adatok 
mind nemzeti, mind uniós szinten. Az adatok szűkösségének több oka is van. Egyrészt a 
jelenségek úgymond a színfalak mögött zajlanak; másrészt csak néhány tagállam gyűjti az 
ezekre vonatkozó adatokat; végül pedig EU-szerte egyenlőtlenségek tapasztalhatóak az 
adatgyűjtés módszerében. 

Egy friss Eurobarométer felmérés23 rámutat, mennyire elterjedt a családon belüli erőszak az 
Unióban: Négy megkérdezettből egy tud olyan nőről baráti vagy családi körében, aki már 
esett családon belüli erőszak áldozatául, és minden ötödik ismer ilyen jellegű erőszakot 
elkövető személyt a barátai vagy családtagjai körében. 2010-ben Finnország, Írország, 
Olaszország, Dánia, Észtország, Görögország, Litvánia, Svédország, Portugália és Ciprus is új 
stratégiákat vagy cselekvési terveket vezetett be az erőszak leküzdésére, míg Lengyelország 
egy törvényt fogadott el a családon belüli erőszak ellen. 

A belga elnökség által szervezett, nők elleni erőszakról szóló női miniszteri csúcstalálkozó 
alatt nyilatkozatot írtak alá a megfelelő, uniós szintű fellépés további támogatása és 
ösztönzése érdekében. A Bizottság 2011-ben javasolni fog egy ambiciózus, de realista 
jogalkotási és gyakorlati intézkedési csomagot, amely egyrészt az áldozatokhoz való 
viszonyulás megváltoztatására irányul, másrészt pedig azt kívánja elérni, hogy a bűnügyi 
igazságszolgáltatási rendszer kiemelten foglalkozzon az áldozatokkal. Az áldozatok jogairól 
szóló csomag a nemi alapú erőszak elleni hatékonyabb intézkedéseket is tartalmazni fog. 

6. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG AZ UNIÓ HATÁRAIN KÍVÜL 

Az Európai Unió elkötelezettsége a nemek közötti egyenlőség iránt az uniós határokon is 
túlmutat, mivel ezt a szempontot az EU külpolitikájába is beépítette, és a tagállamok is célzott 
intézkedéseket hajtanak végre e téren. Erre példaképpen szolgál, hogy Litvánia 2010 

                                                 
22 Európai Bizottság, ’Adatok és információk a nők egészségi állapotáról az Európai Unióban’. 
23 Különleges Eurobarométer felmérés 344. sz. / Wave 73.2 Nők ellen elkövetett, családon belüli erőszak, 

2010. 
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áprilisában, a Demokráciák Közössége elnökségének átvételekor egy olyan állandó, a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó munkacsoport létrehozását kezdeményezte, amelyet az USA 
és Litvánia együttesen elnököl. Ennek fő célja a bilaterális és többoldalú projektek 
megkönnyítése a fejlődő országok, valamint a konfliktus utáni helyzetben lévő országok 
számára. 

A bővítési folyamat részeként a Bizottság 2011-ben tovább folytatja a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos uniós jogszabályok átültetésének, megvalósításának és 
érvényesítésének megfigyelését a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országokban. A nemek 
közötti egyenlőség a társadalompolitikáról és a foglalkoztatásról szóló, Törökországgal és 
Izlanddal folyó csatlakozási tárgyalások során is szóba került. 

Az EU és a tagállamok. az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésszaka idején, 
2010 márciusában ünnepelték a Pekingi Cselekvési Platform 15. évfordulóját. 2010 a 
Millenniumi Nyilatkozatnak és az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a 
biztonságról szóló 1325. számú határozatának 10. évfordulóját is fémjelzi. Az EU és 
Belgium Genfben, New Yorkban és Brüsszelben is szervezett rendezvényeket azon javaslatok 
előkészítésére, amelyeket az 1325. számú határozatra történő megemlékezés alkalmából 
kívántak az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé terjeszteni. Ezenkívül 17 mutatót is elfogadtak a 
nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó, átfogó uniós megközelítés megvalósításának 
megfigyelése céljából. A civil társadalmi szervezetekkel és a nők e területen működő 
hálózataival való együttműködés, valamint e szervezetelk és hálózatok támogatása továbbra is 
az EU politika kulcsfontosságú célja marad. Számos tagállam továbbá cselekvési tervekkel 
rendelkezik az 1325. számú határozat végrehajtására. 

2010-ben több mint 130 EU nem uniós országbeli küldöttség vett részt aktívan a nők elleni 
erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetésről szóló 2008-as uniós 
iránymutatások végrehajtásában, és a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája elleni 
küzdelemben. A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket számos emberi jogi 
párbeszéd és konzultáció során vitatták meg. 

A nők jogaival és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó új ENSZ-szervezet (UN 
WOMEN) 2011 januárjában kezdte meg működését, amikor is számos testület fogott össze 
egy, a nemek közötti egyenlőséget előmozdító új és erősebb szervezet létrehozása érdekében; 
ez mérföldkőnek számít az ENSZ reformjainak keretében. Az UN WOMEN egybeolvasztja 
az ENSZ e területtel kapcsolatos politikáit és gyakorlati munkáját, és javítani fogja a nemek 
közötti egyenlőség egész rendszerre kiterjedő, hatékony előmozdítását. Az EU és az UN 
WOMEN közötti együttműködés nagyot lendít a nemek közötti egyenlőség előmozdításán az 
Unió határain kívül. 

Stratégiájának részeként, a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése érdekében a Bizottság „a 
nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési együttműködésben” 
címmel cselekvési tervet fogadott el a 2015-ig tartó időszakra vonatkozóan. A cselekvési terv 
átfogó célkitűzése a Millenniumi Fejlesztési Célok, különösképpen a nemek közötti 
egyenlőség és a nők részvételének előmozdítására irányuló 3. és az anyák egészségének 
javítását célzó 5. számú cél gyorsabb elérése. Célja továbbá a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben, a 
Pekingi Cslelekvési Platformban és a kairói cselekvési programban foglalt célok elérése is. A 
cselekvési terv rendelkezik egy, a külön e téren zajló fellépésekre létrehozott működési 
kerettel, indikátorokkal, valamint az egyes célok megvalósítására vonatkozó ütemtervekkel; 
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ezenfelül pedig arra szólítja fel az EU tagállamait, hogy javítsák intézkedéseiket, és mindent 
tegyenek meg azok hatékonyabbá tétele érdekében. 

7. IRÁNYÍTÁS 

A férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló új stratégia meghatározza a Bizottság arra 
irányuló munkaprogramját, hogy a nemek közötti egyenlőséget munkája valamennyi 
területébe beépítse, és külön intézkedéseket hozzon a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására. Ezenkívül lefekteti az uniós intézményekkel és a tagállamokkal folytatott 
együttműködés alapjait A valamennyi érdekelt fél bevonásával megvalósuló, uniós szintű 
partnerség a nemek közötti egyenlőség elérése felé vezető úton kulcsfontosságú bizonyult. Az 
Európai Parlament javaslatával összhangban a stratégia a partnerséget egy évente sorra 
kerülő, legfelsőbb szinten zajló, a nemek közötti egyenlőségről folytatott párbeszéd24 révén 
kívánja megerősíteni. A Tanács következtetései az új stratégiáról a Belga elnökség25 ideje 
alatt kerültek elfogadásra. 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 2010. júniusában megrendezett vilniusi 
hivatalos megnyitója nagy előrelépést jelentett e téren. Az intézmény feladata, hogy 
támogassa az uniós intézményeket és a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség terén tett 
erőfeszítéseiben. Ehhez célkitűzéseket, valamint megbízható, összehasonlítható információkat 
és adatokat fog biztosítani. Az ilyen adatok összegyűjtésével, elemzésével és terjesztésével az 
intézmény segíteni fog az uniós intézményeknek és a tagállamoknak abban, hogy 
bizonyítékokon alapuló szakpolitikai döntéseket hozzanak. Ezenkívül a nemek közötti 
egyenlőség terén fennálló problémákra fogja irányítani a közfigyelmet, mégpedig egy olyan 
dokumentációs központ felállítása által, amelyben a politikai döntéshozók és az 
állampolgárok is egyaránt utánanézhetnek a témának, keresgélhetnek a megjelent 
dokumentumokban és tájékozódhatnak a legjobb gyakorlatokról. 

8. KÖVETKEZTETÉSEK 

Ez a jelentés azt mutatja be, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló, 2010-2015 
közötti időszakra vonatkozó stratégia hogyan valósult meg első évében az Európai Unióban, 
különösen öt fontos terület tekintetében. Rámutat arra, hogy noha általánosságban mind a 
társadalomban, mind pedig a munkaerő-piacon előrelépés mutatkozik az egyenlő bánásmód 
megvalósítása terén, a nemek közötti egyenlőtlenségek leküzdését illetően ugyanakkor még 
mindig lassú az előrehaladás. Az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok 
megvalósítása kihívást jelent majd – és e jelentés kiemeli, mennyire fontos a nemek közötti 
egyenlőség e célok eléréséhez. 

A legtöbb tagállam már rendelkezik a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 
támogatását és különleges intézkedések bevezetését célzó tervekkel vagy stratégiákkal. Az 

                                                 
24 A nemek közötti egyenlőség témájában évente megtartandó párbeszéd helyzetfelmérést készít a nők és 

férfiak közötti egyenlőségről szóló stratégia végrehajtása terén elért előrelépésekről, bevonva az 
Európai Parlamentet, az Unió soros elnökségét ellátó tagállamokat, valamint az olyan érdekelt feleket, 
mint az európai szociális partnerek és a civil társadalom képviselői. 

25 A Tanács következtetésében üdvözli az új stratégia elfogadását, és újra megerősíti a nemek közötti 
egyenlőségről szóló stratégia és az Európa 2020 stratégia közötti szoros kapcsolat fenntartásának 
fontosságát. Ezen kívül felhívja a tagállamokat a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktum 
további végrehajtásának javítására. 
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elmúlt években a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák EU-szerte nem csupán 
javították a fennálló helyzetet és a nők jogait, hanem jelentősen hozzájárultak a gazdasági 
növekedéshez és a szociális jóléthez. Az új stratégia elindításával az Európai Bizottság 
megerősíti az iránti elkötelezettségét, hogy valamennyi szakpolitikájában előmozdítja a 
nemek közötti egyenlőséget. Minden évben készülni fog egy hasonló jelentés, amely 
beszámol majd a nemek közötti egyenlőség aktuális európai helyzetéről, és kiemeli a 
tagállamokban bevált gyakorlatokat. Jövő évtől kezdve minden jelentés egy bizonyos témára 
fog összpontosítani. A nemek közötti egyenlőség témájával ezenkívül az Európai Unió 
alapjogi chartájában foglalt emberi jogok alkalmazásáról szóló éves jelentése is foglalkozni 
fog. 


