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Módosítás 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
az ID képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0234/2020
Maria Noichl
Az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia
(2019/2169(INI))

Az A9-0234/2020. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépő alternatív 
állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 181. cikkének (3) bekezdése)

az Európai Parlament állásfoglalása az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 23. cikkére,

– tekintettel a Bizottságnak a nők és férfiak közötti egyenlőség európai unióbeli 
helyzetéről szóló, 2019. évi jelentésére,

– tekintettel a szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint annak a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatásáról szóló, 2014. február 26-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel rendkívül fontos a nők és férfiak jogainak védelme, biztosítva ugyanakkor 
egyenlő értékük és sajátos jellemzőik tiszteletben tartását és azt, hogy különbségeikben 
kiegészítsék egymást;

B. mivel az egyenlő bánásmódhoz való jog az EU alapszerződéseiben és az Alapjogi 
Chartában elismert meghatározó alapvető jog, amely kulcsfontosságú az egyenlő 
bánásmód elvének továbbfejlesztéséhez;

C. mivel a nők és férfiak elleni erőszak minden formájában az emberi jogok megsértése; 
mivel a jogalkotási intézkedéseknek és a tudatosságnövelő rendszereknek nem szabad 
mélyíteniük a két nem közötti ellenségeskedést, hanem a jogsértés és az egyenlőtlenség 
minden egyértelmű esetét kell kezelniük, az ilyen esetek felszámolására törekedve;

D. mivel az emberkereskedelem az alapvető jogok és az emberi méltóság egyik 
leggonoszabb megsértése; mivel az emberkereskedelem regisztrált áldozatainak 80%-a 
nő és lány, a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem regisztrált 
áldozatainak pedig 95%-a nő és lány; mivel az emberkereskedelem a szervezett bűnözés 

1 HL C 285., 2017.8.29., 78. o.
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növekvő ága, a rabszolgaság egyik formája és az emberi jogok megsértése, amely 
főként nőket és gyermekeket érint, különösen szexuális kizsákmányolás céljából; mivel 
a prostitúció piaca és a pornográfia üzletága keresletet teremt a nőkkel és gyermekekkel 
folytatott kereskedelemhez, és súlyosbítja a velük szembeni erőszakot; mivel a 
tagállamoknak oly módon kell kialakítaniuk szociális és gazdaságpolitikájukat, hogy 
segítsék a kiszolgáltatott nőket és lányokat a prostitúció elhagyásában, többek között 
célzott támogatást biztosító konkrét szociális és gazdaságpolitikák bevezetésével;

E. mivel a szegénységnek és a társadalmi kirekesztésnek strukturális okai vannak, 
amelyeket fel kell számolni és vissza kell szorítani, különösen a foglalkoztatással, a 
lakhatással, a mobilitással, a vállalkozással és a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos szakpolitikák révén; mivel a prostitúció és az emberkereskedelem – 
különösen a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolás céljából történő kereskedelme 
– a rabszolgaság egyik formája, és közvetlen támadást jelent a minden embert megillető 
emberi méltóság ellen; mivel az emberkereskedelem a szervezett bűnözés terjedésének 
és jövedelmezősége növekedésének következtében a világon mindenütt egyre nagyobb 
méreteket ölt; 

F. mivel a nők és férfiak munkahelyi és otthoni pszichológiai vagy szexuális zaklatását 
teljes szívvel el kell ítélni;

G. mivel a nők számára biztosítani kell a jogot, hogy anyai szerepüknek szentelhessék 
magukat, ez ugyanis a következő generáció számára kulcsfontosságú; mivel komoly 
aggodalomra ad okot, hogy minden tagállamban demográfiai hanyatlás tapasztalható, ez 
is szükségessé teszi az anyák és családjaik támogatását; mivel a terhes nők számára a 
sikeres szülés biztosítása érdekében kiváló orvosi ellátást, támogatást és tájékoztatást 
kell biztosítani; mivel az Unióban a születések aránya demográfiai fenntarthatatlanságot 
okozó mértékben alacsony, egy nőre ugyanis mindössze 1,55 gyermek jut;

H. mivel a nők számos munkaterületen sikeresek, például nem hivatalos gondozók, 
tanárok, bírák, orvosok és ápolók körében2, és mivel az informatika és a műszaki 
tudományok kivételével a diplomások többségét valamennyi tudományos területen a 
nők teszik ki3;

1. felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsanak tisztességes és egyenlő bánásmódot a 
nőkkel és férfiakkal szemben, valamint számolják fel a hátrányos megkülönböztetés és 
az erőszak minden formáját, tiszteletben tartva ugyanakkor a nem vagy faj jellemzőivel 
kapcsolatos meglévő különbségeket;

2. hangsúlyozza, hogy az érdemet jutalmazó társadalom kialakítását kell elősegíteni, nem 
a kvóták előírását használva egyedüli eszközként a nemek közötti egyensúly 
megteremtéséhez a szakmai előmenetel, a vezetői álláshelyek betöltése, az otthoni élet 
és az oktatás területein; elismeri a nemek komplementaritását, azaz hogy egyenlő 
értékűek, sajátos képességekkel rendelkeznek és egymás erősségeit kiegészítik;

2 World Health Organization, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: Analysis 
of 104 countries, (A nemi egyenlőség az egészségügyi dolgozók körében: 104 ország helyzetének elemzése), az 
Egészségügyi Világszervezet munkadokumentuma, 2019. március
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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3. felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a családalapításnak az anyák szerepét segítő 
támogatás révén történő előmozdítása különösen fontos a mai időszakban, amikor az 
EU-ban olyannyira alacsonyak a születési ráták, hogy már-már nemzeteink 
fennmaradása forog veszélyben; biztatja a tagállamokat a szülési szabadságra vonatkozó 
intézkedéseik javítására, figyelembe véve a nők által fizetés nélkül végzett háztartási 
munkát;

4. kéri a tagállamokat, hogy foglalkozzanak olyan kihívásokkal is, mint például az, hogy 
az öngyilkosságok és gyilkosságok, valamint a hajléktalanság aránya magasabb a 
férfiak, mint a nők körében;

5. bátorítja a tagállamokat, hogy vegyék fel a küzdelmet  a szervezett bűnözés minden 
formája – különösen az emberkereskedelem, a prostitúció és a pornográfia – ellen, a 
szervezett bűnözés ugyanis visszaéléseket követ el és megalázza áldozatait, akik 
többsége nő és gyermek; sürgeti a tagállamokat, hogy indítsanak büntetőeljárást a 
szexuális visszaélések számára keresletet teremtő fogyasztókkal szemben, és emellett 
támogassák és védjék meg e visszaélések áldozatait;

6. elismeri, hogy a béranyaság és a reprodukció, illetve a kényszerházasság, a prostitúció 
és a pornográfia céljára történő szexuális kizsákmányolás elfogadhatatlan, valamint az 
emberi méltóság és az emberi jogok megsértését jelenti;

7. felszólít arra, hogy amennyiben nem léteznek jogilag kötelező erejű nemzetközi jogok, 
úgy a tagállamok szuverenitását és nemzeti hatásköreit tartsák tiszteletben a nők jogai 
terén, így az abortusztörvény és a szexuális oktatás tekintetében is; határozottan elítél 
minden ideológiát, amely támogatja a női nemi szervek megcsonkítását, a 
kényszersterilizációt, az úgynevezett becsületbeli erőszakot és a kényszerházasságot;  
ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az efféle megalázó gyakorlatok minden 
elkövetőjét vonják büntetőeljárás alá, megerősítve ezáltal az európai életformát; elítéli 
ezért a tömeges migrációt és az annak nyomában járó, Európa iszlamizálására irányuló 
kísérleteket, mert ezek biztonságunkra nézve fenyegetést, a vallásszabadság és a nők 
jogai ellen pedig támadást jelentenek;

8. hangsúlyozza, hogy a nők elleni erőszak az egyik fő oka annak, hogy a nők 
hajléktalanokká válnak; sürgeti ezért a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket a nők hajléktalansághoz vezető vagy azt meghosszabbító erőszak 
megelőzése érdekében;

9. sürgeti a tagállamokat, hogy menedékhelyek, valamint pszichológiai és egyéb 
gyakorlati segítség rendelkezésre bocsátásával támogassák a visszaélések áldozatait, 
különösen a kiszolgáltatott helyzetbe került nőket és gyermekeket;

10. kéri a tagállamokat, hogy az anyatej újszülöttek számára jelentett bizonyított előnyei 
fényében mozdítsák elő a szoptatást, különösen koraszülöttek esetében; felhívja a 
tagállamokat olyan politikák támogatására, amelyek bérszoptatás vagy tejadományozás 
útján anyatejet biztosítanak koraszülött csecsemők számára, valamint a tejbankok 
határokon átnyúló igénybe vehetőségének előmozdítására annak biztosítása érdekében, 
hogy a határ menti régiókban a nők szükség esetén igénybe vehessék ezt a támogatást;

11. ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák a nőket és a férfiakat az előttük álló szociális, 
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pszichológiai és egészségügyi kihívások leküzdésében, mindkét nem esetében 
figyelembe a különböző sajátságos problémákat, így például azt, hogy a férfiak körében 
magasabb az öngyilkosság, a szülői jogok elvesztése válást követően, valamint a 
hajléktalanság aránya;

12. ismételten kifejezésre juttatja, hogy a nők számára – amennyiben munkájuk és 
képességeik azonosak a férfiakéval – hozzáférést kell biztosítani ugyanazokhoz a 
munkahelyi beosztásokhoz, és ugyanakkora díjazásban is kell részesülniük, mint a 
férfiak;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Or. en


