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Jelentés A8-0213/2015 
Anna Záborská 
A férfiak és nık közötti esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód a foglalkoztatás és 

munkavégzés területén 

2014/2160(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
27 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell 

erısíteni az állami munkaügyi ellenırzés 

mechanizmusait és be kell vezetni a munka 

értékének mérésére szolgáló módszereket, 

amelyek feltárják például az alacsony 

bérezéső, elsısorban nıi munkavállalókkal 

betöltött szakmai kategóriák létrehozását, 

amelynek következtében burkoltan 

megjelenik a fizetésbeli hátrányos 

megkülönböztetés;  

27. felhívja a figyelmet arra, hogy meg kell 

erısíteni az állami munkaügyi ellenırzés 

mechanizmusait és be kell vezetni a munka 

értékének mérésére szolgáló módszereket, 

amelyek feltárják például az alacsony 

bérezéső, elsısorban nıi munkavállalókkal 

betöltött szakmai kategóriák létrehozását, 

amelynek következtében burkoltan 

megjelenik a fizetésbeli hátrányos 

megkülönböztetés; továbbá felhívja a 

figyelmet arra, hogy kemény és hatékony 

szankciókat kell alkalmazni, amelyek 

visszatartják a munkáltatókat a 

jogszabályok be nem tartásától; 
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29. rámutat, hogy az „átdolgozott irányelv” 

által bevezetett egyik újdonság a munka, a 

magán- és a családi élet összeegyeztetésére 

vonatkozó hivatkozás; felszólítja a 

Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a 

szociális partnerekkel (szakszervezetekkel 

és munkaadókkal) történı konzultáció után 

hozzon egyedi intézkedéseket ezen a téren 

a nık és férfiak jogainak bıvítésére; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben 

különösen szükség van arra, hogy a 

barcelonai célkitőzések értelmében 

bıvítsék az állami gyermekgondozási 

infrastruktúrát; 

29. rámutat, hogy az „átdolgozott irányelv” 

által bevezetett egyik újdonság a munka, a 

magán- és a családi élet összeegyeztetésére 

vonatkozó hivatkozás; felhívja a figyelmet 

a rugalmas munkaidı egyre gyakoribbá 

válására, különösen a munkaidıkereten, 

a munkaidıbankokon és a hétvégi 

munkavégzésen alapuló és egyéb 

rendszerek bevezetésére, amelyek a 

munkaidı tartós rendszertelenségéhez és 

kiszámíthatatlanságához, valamint túlzott 

meghosszabbodásához vezetnek, ami 

megnehezíti, sıt akár lehetetlenné is teszi 

a családi élet és a munka 

összeegyeztetését; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a tagállamokkal és a szociális 

partnerekkel (szakszervezetekkel és 

munkaadókkal) történı konzultáció után 

hozzon egyedi intézkedéseket ezen a téren 

a nık és férfiak jogainak bıvítésére; 

hangsúlyozza, hogy e tekintetben 

különösen szükség van arra, hogy a 

barcelonai célkitőzések értelmében 

bıvítsék az állami gyermekgondozási 

infrastruktúrát a munka és a magánélet 

tényleges összeegyeztetésének biztosítása 

érdekében;  
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