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az ECR 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 Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikkének (3) 
bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6., 8., 
10., 83., 153., 157. cikkére és 168. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód különböző szempontjaira 
vonatkozóan 1975 óta elfogadott különböző uniós irányelvekre (79/7/EGK1, 
86/613/EGK2, 92/85/EGK3, 2004/113/EK4, 2006/54/EK5, 2010/18/EU6 és 2010/41/EU7 
irányelvek),

– tekintettel a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséről, valamint a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül 

1 A Tanács 1979/7/EGK irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról (HL L 6., 1979.1.10., 24. o.).
2 A Tanács 1986. december 11-i 86/613/EGK irányelve valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a 
mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, 
valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről, HL L 359., 1986.12.19., 56. o.
3 A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 348., 
1992.11.28., 1–8. o.).
4 A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 
végrehajtásáról (HL L 373., 2004.12.21., 37. o.).
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).
6 A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) 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 (HL L 68., 2010.3.18., 13. o.)
7 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.).
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helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre8,

– tekintettel a szexuális és reproduktív egészségről és jogokról szóló 2013. december 10-i 
állásfoglalására9,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, és különösen annak 1., 2., 3., 6., 9., 11., 
12. és 15. elvére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

A. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség az Európai Unió alapértékeinek és 
horizontális elveinek egyike, amelyet az EU-nak valamennyi tevékenységében követnie 
kell;

B. mivel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szakpolitikák elősegítik az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést, és előfeltételei a jólét, a versenyképesség és a 
foglalkoztatás, valamint az inkluzivitás és a társadalmi kohézió előmozdításának;

C. mivel az EU-nak minden fellépése során elő kell mozdítania a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget, és bár csak ott léphet fel, ahol a Szerződések értelmében ahhoz hatásköre 
van, a tagállamok más területeken alkalmazott bevált gyakorlatainak előmozdításához 
hozzájárulhat;

D. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőséget nagyrészt már sikerült ugyan elérni az EU-
ban, olyan fontos kérdések azonban még mindig megoldatlanok, mint a nemek közötti 
bér- és nyugdíjszakadék, a nők elleni erőszak, a kényszerházasságok, a női nemi 
szervek megcsonkítása, a nők jelenléte a közéletben és a tudományban, valamint a 
családi és szakmai élet közötti egyensúly;

E. mivel a társadalmi fejlődést és a gazdasági növekedést elsősorban a tagállamoknak kell 
előmozdítaniuk, például azáltal, hogy strukturális reformokat hajtanak végre és 
rendezett költségvetési politikát folytatnak; mivel az uniós kezdeményezések e területen 
nem képesek helyettesíteni a tagállami erőfeszítéseket, és ezt nem is szabad célként 
kitűzni;

F. mivel az EU-nak megvannak az eszközei ahhoz, hogy szükség esetén segítse a 
tagállamokat a bevált gyakorlatok megosztásában, különösen az egyenlőség és a nemek 
közötti bérszakadék területén;

G. mivel az EU fontos jogszabályokat fogadott el, és döntő jelentőségű haladást ért el a 
nemek közötti egyenlőség elérése felé vezető úton;

H. mivel az EU-ban a 15 éves vagy annál idősebb nő közül már minden harmadik 
tapasztalta fizikai és/vagy szexuális erőszak valamilyen formáját10, minden második 

8 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
9 HL C 468., 2016.12.15., 66. o.
10 Az FRA 2014. évi, 28 tagállam adatai alapján készült felmérése, amely uniós szinten a legátfogóbb ezen a 
területen.
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szexuális zaklatást, és minden tizedik került már szembe online zaklatással;

I. mivel a nőkkel szembeni erőszak minden formája (fizikai, szexuális, pszichológiai, 
gazdasági vagy online erőszak) az emberi jogok megsértését jelenti, és a nők és férfiak 
közötti egyenlőség elérésének egyik legnagyobb akadálya; mivel az egyenlőség 
előfeltétele az erőszaktól mentes élet;

J. mivel az emberkereskedelem az alapvető jogok és az emberi méltóság egyik 
legfelháborítóbb 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 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 táplálja a nők és gyermekek 
kereskedelmét, és súlyosbítja az ellenük irányuló 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;

K. mivel a prostitúció, az emberkereskedelem, különösen a nők és gyermekek szexuális 
kizsákmányolás céljából történő kereskedelme a rabszolgaság egyik formája, és 
összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal; mivel a szervezett bűnözés és a 
jövedelmezőség növekedése következtében az emberkereskedelem világszerte egyre 
nagyobb méreteket ölt;

L. mivel a béranyaság a rabszolgaság, az emberkereskedelem, az újszülöttekkel folytatott 
kereskedelem és a nők kereskedelmi kizsákmányolásának egyik jelenkori formája, 
amely érzelmi problémákat és jogi kérdéseket is felvethet a szülői és a felügyeleti joggal 
kapcsolatban;

M. mivel becslések szerint Európában legalább 500 000, világszerte pedig 200 millió nő 
viseli egész életében a nemi szerve megcsonkításának/kivágásának fizikai és 
pszichológiai következményeit;

N. mivel világszerte a nők közel 35%-át éri pszichológiai vagy szexuális zaklatás a 
munkahelyén, vagy pedig személyes és szakmai céljaik szempontjából súlyos 
következményekkel járó zaklatás, ami gyengíti a nők önbecsülését és a méltányosabb 
díjazással kapcsolatos tárgyalási pozícióját; mivel a tisztességes javadalmazás és a 
gazdasági függetlenség elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy a nők képesek legyenek 
kilépni a visszaélésszerű, erőszakos kapcsolatokból;

O. mivel a férfiak és nők közötti egyenlőség csak a törvény előtti egyenlőség 
biztosításával, valamint az oktatáshoz, képzéshez és foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
egyenlő esélyeinek megteremtésével érhető el;

P. mivel a nemek közötti bérszakadék a férfiak és nők átlagos bruttó órabére közötti 
különbség, amelyet a férfiak átlagos bruttó órabérének százalékában fejeznek ki; mivel 
a nemek közötti bérszakadék mintegy kétharmad része nem magyarázható meg a 
munkaerőpiaci jellemzők – például az életkor, a tapasztalat és az iskolázottság, a 
foglalkozási kategória vagy a munkaidő, valamint más mérhető jellemzők – nemek 
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közötti különbségeivel, ez pedig egyértelműen diszkriminatív tényező jelenlétére utal, 
amelynek esetében a nemen alapuló megkülönböztetés a diszkrimináció több formájával 
is összefonódik; mivel az interszekcionális megközelítés létfontosságú a 
megkülönböztetés halmozott – az identitások együttesével rendelkező nők esetében a 
nemek közötti bérszakadékot még inkább súlyosbító – formáinak, valamint a nemi 
tényező más társadalmi tényezőkkel való összekapcsolódásának megértéséhez;

Q. mivel a fizetés nélkül végzett gondozási és háztartási munkát főként nők végzik, ami 
kihat a foglalkoztatásra és a szakmai előmenetelre, és hozzájárul a nemek közötti bér- és 
nyugdíjszakadékhoz;

R. mivel becslések szerint az EU-ban a gondozási szolgáltatások 80%-át nemhivatalos 
gondozók, zömmel nők (75%) nyújtják, ami a nemek közötti szakadékot mutat az 
ápolás-gondozás területén, erősen hozzájárulva a nyugdíjak tekintetében a nemek között 
tapasztalható egyenlőtlenséghez is; mivel a 65 év alatti gondozók több mint 50%-a 
gondozási tevékenységet más munka mellett végzi, ami megnehezíti a munka és a 
magánélet közötti egyensúly megteremtését; mivel gyakran előfordulhat, hogy a 
gondozók gyakran az alacsony képzettséget követelő és alacsony fizetéssel járó 
állásokban dolgoznak, amelyeket a gondozási-ápolási időbeosztásukhoz lehet igazítani, 
valamint arra kényszerülhetnek, hogy csökkentsék munkaidejüket vagy felmondják 
fizetett munkájukat; mivel a nem hivatásos gondozók 7–21%-a csökkenti munkaidejét, 
és 3–18%-uk kivonul a munkaerőpiacról;

S. mivel a különböző tagállamokban hiányosságok tapasztalhatók a gyermekgondozási 
rendszereknek a szülők – köztük egyedülálló szülők, főként anyák – szükségleteihez 
való hozzáigazítása terén, és továbbra is nehézségekbe ütközik a családi, a magán- és a 
szakmai élet összeegyeztetése, különösen a nők esetében; mivel a 45 év feletti nőket 
gyakran alulfoglalkoztatottnak és a férfiaknál sokkal rosszabb körülmények között 
foglalkoztatottnak tekintik, különösen akkor, amikor a szülési vagy szülői szabadság 
után visszatérnek a munkába, vagy amikor arra kényszerülnek, hogy összeegyeztessék a 
munkát eltartottak gondozásával;

T. mivel az anyaság védelme jog, amelyet teljes mértékben érvényre kell juttatni;

U. mivel az egyenlő (vagy egyenlő értékű) munkáért járó egyenlő díjazáshoz való jogot 
törvény rögzíti ugyan, mégsem mindig biztosított; mivel az EU-ban a nemek közötti 
órabérbeli különbség 14,1 %, bár jelentős eltérések mutatkoznak az egyes tagállamok 
között11; mivel a nemek közötti bérszakadék részét képezi a nyugdíjak tekintetében 
fennálló 29,1 %-os különbség is12;

V. mivel Európában a szegénység és a társadalmi kirekesztés aránytalanul sújtja a nőket, 
különösen az egyedülálló anyákat, a fogyatékossággal élő és az idős nőket, a vidéki és 
távoli területeken élő nőket; mivel uniós szinten a gyermekes háztartások 15%-a 
egyszülős háztartás; mivel e háztartások átlagosan 85%-át egyedülálló anyák vezetik, és 

11 A nemek közötti bérszakadékra vonatkozó 2018-as adatokat lásd: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 A nemek közötti nyugdíjszakadékra vonatkozó adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé tették az Eurostat 
adatbázisában, lásd: „Nemek közötti nyugdíjszakadék korcsoportok szerint – EU-SILC 
felmérés”https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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2017-ben az egyszülős háztartások 47%-át fenyegette a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztés; mivel a hajléktalanság egyre nagyobb probléma a nők körében;

W. mivel a vidéki térségekben élő nők helyzete különösen nehéz, életszínvonaluk 
alacsonyabb, kevesebb a munkalehetőségük, a piacoktól való elszigeteltségük nagyobb, 
az infrastruktúrához (többek között a vidéki infrastruktúrához, a közszolgáltatásokhoz 
és az egészségügyi ellátáshoz) való hozzáférésük korlátozott, csakúgy, mint az 
oktatáshoz és az oktatási lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésük 
is, és a döntéshozatali fórumokon alulreprezentáltak; mivel a segítő házastársak 
hivatalos jogállás hiányában adott esetben láthatatlan munkát végeznek a 
gazdaságokban, ami problémákat okoz munkájuknak a nemzeti rendszerekben történő 
elismertetés tekintetében;

X. mivel 46 millió, fogyatékossággal élő nő és lány él az Európai Unióban; mivel ez a 
szám a fogyatékossággal élő személyek teljes népességének közel 60%-át teszi ki; 
mivel a legtöbb fogyatékosság idősebb korban alakul ki;

Y. mivel a fogyatékossággal élő nők között a munkaképes korúak több mint fele 
gazdaságilag inaktív; mivel a súlyos anyagi nélkülözésben élők aránya valamennyi 
tagállamban magasabb a fogyatékossággal élő nők körében, mint a nem 
fogyatékossággal élő nők körében;

Z. mivel a digitális ágazatban háromszor annyi férfi dolgozik, mint nő; mivel a nők 
foglalkoztatásának növelése a digitális ágazatban és a jövő más húzóágazataiban 
létfontosságú a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék leküzdéséhez, gazdasági 
függetlenségük garantálásához és új foglalkoztatási lehetőségeik megteremtéséhez, 
többek között a munkaerőpiacról egyébként kiszorult csoportok esetében; mivel e 
tekintetben alapvető fontosságú, hogy ösztönözzék a nők részvételét a digitális 
vállalkozásokban, a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (STEM) terén és az ikt-oktatásban, illetve az e területekhez kapcsolódó 
foglalkoztatásban; mivel ha több nőt vonnának be a digitális munkaerőpiacra, akkor az 
európai gazdaság akár 16 milliárd eurós GDP-növekedést is elérhetne;

1. üdvözli a Bizottság 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi 
stratégiáját, aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy e stratégia egyes részei sértik az 
uniós tagállamok hatásköreit;

2. hangsúlyozza, hogy az EU és tagállamai nagyrészt már megvalósították a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget; hangsúlyozza azonban, hogy több eredményt kell elérni néhány 
kulcsfontosságú kezdeményezés keretében a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék 
megszüntetése, a családi élet és a munka közötti egyensúly megteremtése (amelyet 
különösen érintett a Covid19-világjárvány), valamint a nők közéletben való képviselete 
terén;

3. felszólítja a tagállamokat, hogy rendszeresen osszák meg egymással a nők jogaival 
kapcsolatos politikákkal kapcsolatos bevált gyakorlataikat;

4. hangsúlyozza, hogy bár valamennyi tagállam bünteti a nők elleni erőszakot, a 
statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy számos tagállamban mégis nő az erőszakos 
cselekmények száma; felhív minden tagállamot, hogy fokozzák a nőkkel szembeni 
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erőszak megszüntetésére irányuló erőfeszítéseiket, különös figyelemmel a szexuális 
erőszakra, a női nemi szervek megcsonkítására és kényszerházasságra, különösen fiatal 
lányok kényszerházasságára;

5. támogatja a Bizottság elkötelezettségét a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem, az 
ilyen bűncselekmények áldozatainak támogatása és védelme, valamint annak biztosítása 
iránt, hogy a felelősöket felelősségre vonják az általuk elkövetett bűncselekményekért; 
felszólít uniós és nemzeti szintű fellépésre a nőket megillető jogok megsértésének 
legsúlyosabb esetei – többek között a női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszerabortusz, -sterilizáció, és -házasságok, a szexuális kizsákmányolás, az 
emberkereskedelem, az internetes erőszak, a bosszúpornó és a nők elleni online 
gyűlöletbeszéd – felszámolása érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy az erőszak különböző formáinak potenciális áldozataiként és 
célpontjaiként meg kell védeni a kiskorú, a kisebbségekhez tartozó, az egészségügyi 
problémával vagy a fogyatékossággal élő nőket; támogatja a Bizottság arra irányuló 
tervét, hogy intézkedéseket terjesszen elő és finanszírozzon az e különösen 
kiszolgáltatott csoportokkal szembeni esetleges bántalmazás, kizsákmányolás és 
erőszak elleni küzdelem érdekében;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő nők és 
lányok befogadását és egyenlőségét az élet minden területén, biztosítsanak számukra 
védelmet a családon belüli erőszakkal és a gondozás során a gondozási és támogató 
szolgáltatók által elkövetett erőszakkal szemben, valamint hogy indítsanak e célból 
tudatosító és kapacitásépítő programokat az egészségügyi, szociális és gondozási, 
valamint oktatási, képzési és foglalkoztatási szolgáltatások, továbbá a bűnüldözés és az 
igazságszolgáltatás szakemberei számára;

8. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi erőszak és zaklatás elterjedt és súlyos hatásokkal járó 
jelenség, és hogy konkrét, uniós szintű intézkedésekre van szükség e kérdések kezelése, 
valamint a pszichológiai és szexuális zaklatás elleni küzdelem érdekében;

9. felhívja a tagállamokat, hogy  egészségügyi stratégiáik és szakpolitikáik tervezésekor 
mindig vegyék figyelembe a nők legfőbb érdekeit és különleges szükségleteit; 
felszólítja az EU-t, hogy támogassa tagállamait az egészségügy terén folytatott 
politikáik összehangolásában annak érdekében, hogy a nők számára a legjobb 
eredményeket érjék el, különösen az EU rákellenes terve keretében;

10. üdvözli a nőket és lányokat – különösen aktivistákat, női politikusokat és más közéleti 
személyiségeket – aránytalan mértékben érintő kibererőszak (többek között online 
zaklatás, az internetes megfélemlítés és a szexista gyűlöletbeszéd) leküzdésére javasolt 
konkrét intézkedéseket; üdvözli ezzel összefüggésben azt a bejelentést, hogy a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály foglalkozik majd e jelenséggel is, és új keretbe 
foglalt együttműködést irányoz majd elő a technológiai platformokkal és az ikt-
ágazatokkal annak érdekében, hogy ez utóbbiak megfelelő technikai intézkedésekkel – 
például megelőzési technikákkal és a káros tartalomra való reagálás mechanizmusaival 
– kezeljék a kérdést;

11. üdvözli a közelmúltban elfogadott, az áldozatok jogaival minden időkben először 
foglalkozó uniós stratégiát (2020-2025), és különösen a nők elleni pszichológiai erőszak 
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sajátos jellegével és a nők mentális egészségére gyakorolt hosszú távú hatásaival 
kapcsolatos konkrét megközelítést; hangsúlyozza, hogy az áldozatok jogairól szóló 
irányelv végrehajtása révén valamennyi áldozat számára biztosítani kell az 
igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést;

12. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét az erőszak áldozatává vált vagy a 
családon belüli erőszakkal sújtott gyermekek drámai helyzetére, és sürgeti őket, hogy a 
családon belüli erőszak problémájának kezelése során vegyék figyelembe ezeket a 
helyzeteket;

13. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy terjessze elő az emberkereskedelem 
felszámolására irányuló, régóta várt uniós stratégiát, és hangsúlyozza, hogy ebben 
egyértelműen el kell ismerni, hogy az emberkereskedelem leginkább a nők és lányok 
közül szedi áldozatait; elismeri, hogy a béranyaság és reprodukció, illetve 
kényszerházasság, prostitúció és pornográfia céljára történő szexuális kizsákmányolás 
elfogadhatatlan, mert az emberi méltóság és az emberi jogok megsértését jelenti; kéri 
ezért, hogy a stratégia alaposan vizsgálja meg a prostitúcióban részt vevő nők helyzetét, 
különös figyelmet fordítva a prostitúció szerepére a nőkkel és kiskorúakkal folytatott 
emberkereskedelemben az EU-ban és világszerte, valamint az internet kizsákmányolás 
céljából történő, egyre elterjedtebb felhasználására; hangsúlyozza az 
emberkereskedelem elleni küzdelem uniós koordinátorának fontos szerepét és munkáját, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül nevezze ki az új koordinátort, 
hogy szorosan kövesse nyomon az emberkereskedelem elleni irányelv tagállamok általi 
végrehajtását; ragaszkodik a kereslet csökkentésére irányuló intézkedések és stratégiák 
beépítésének fontosságához;

14. felhívja a figyelmet különösen a sztereotípiákból és a nőkről alkotott kép 
szexualizálásából fakadó problémákra, amelyekkel minden illetékes intézménynek 
foglalkoznia kell, többek között a tagállamok hivatalos tantervei keretében is;

15. kéri, hogy fordítsanak több figyelmet és támogatást az erőszak áldozatai számára 
kialakított árvaházakra és nevelőotthonokra, amelyeket a Covid19-világjárvány során 
bezártak vagy amelyek befogadókapacitása erősen korlátozott, ami arra kényszerített 
nőket, fiatal lányokat és gyermekeket, hogy bántalmazójuk lakóhelyén kerüljenek 
karantén alá;

16. üdvözli az esetleges jogszabályok mellett a női nemi szervek megcsonkítása, a 
kényszersterilizáció, a korai és kényszerházasság és az úgynevezett „becsület nevében 
elkövetett erőszak” elleni küzdelemre irányuló, a káros gyakorlatok megelőzéséről 
szóló ajánlás bejelentését;

17. felszólítja a tagállamokat, hogy – többek között a rendelkezésre álló uniós forrásokból is 
– biztosítsanak megfelelő beruházásokat a gondozási szolgáltatásokba és hosszú távú 
ápolási-gondozási szolgáltatásokba, valamint biztosítsanak megfizethető, hozzáférhető 
és magas színvonalú gyermekgondozást, ideértve a kisgyermekkori nevelést is, lehetővé 
téve különösen a fiatal anyák számára a munkavégzést és/vagy a tanulást, és ezzel 
összefüggésben emlékeztet a szociális jogok európai pillérének 11. alapelvére; kéri 
pénzügyi támogatás bevezetését és a bevált gyakorlatok megosztását azon tagállamok 
között, amelyek még nem érték el a célokat;
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18. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő európai gondozási megállapodásra irányuló 
javaslatot, minimumkövetelményeket és minőségi iránymutatásokat határozva meg a 
gondozásra vonatkozóan, beleértve a gyermekeket, az időseket és a hosszú távú 
szükségletekkel rendelkező személyeket is; kéri a Bizottságot és a tagállamokat olyan 
rugalmas munkafeltételek kidolgozására, amelyek nem hatnak kedvezőtlenül sem a 
munkavállalók bérére, sem pedig a szociális és munkavállalói jogokhoz és juttatásokhoz 
való hozzáférésükre, és tiszteletben tartják a munkavállalók munkahelyi hálózatból való 
kijelentkezéshez való jogát;

19. úgy véli, hogy a családokat támogató intézkedések támogatása prioritás, többek között 
megfelelő és megfizethető gyermekgondozási létesítmények biztosítása révén 
hozzájárulva a nők munkaerőpiaci részvételéhez és nyugdíjba vonulási kilátásaihoz, 
valamint a demográfia kedvezőbb alakulásához;

20. üdvözli a Bizottság vállalását, amely szerint intézkedéseket és iránymutatásokat fog 
előterjeszteni, amelyek megkönnyíthetik majd az ugyanabban az ágazatban 
tapasztalható különbségek és megkülönböztetés feltárását és a nemek közötti 
bérszakadék áthidalását; hangsúlyozza e tekintetben a teljes körű együttműködés 
fontosságát és annak jelentőségét, hogy a nemzeti gyakorlatokkal és hagyományokkal 
összhangban valamennyi érdekelt felet bevonják a folyamatba;

21. hangsúlyozza, hogy világviszonylatban az egészségügyi és szociális munkavállalók 
70%-a nő, akik gyakran csak minimálbért kapnak és bizonytalan munkakörülmények 
között dolgoznak, és felszólít a bérek és a munkakörülmények kiegyenlítésére az erősen 
elnőiesedett ágazatokban, például a gondozásban, az egészségügyben és a 
kiskereskedelemben;

22. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a várandós, a gyermekágyas vagy a szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelvet annak 
biztosítása érdekében, hogy a nők Európában mindenütt a férfiakkal azonos alapon 
élvezhessék a munkavállalók szabad mozgásának előnyeit13;

23. hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőség és a nők magasabb szinteken történő 
munkaerőpiaci részvétele növelheti a munkahelyek számát, a gazdasági jólétet és a 
versenyképességet Európában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak 
létre ösztönzőket a bizonytalan munkahelyek és a nem önként vállalt részmunkaidős 
foglalkoztatás mérséklésére a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében;

24. megjegyzi, hogy az egyedülálló anyák gazdasági szempontból különösen 
kiszolgáltatottak, mivel gyakran kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és nagyobb 
valószínűséggel veszítik el állásukat, amikor szülővé válnak; sürgeti a Bizottságot, hogy 
szorosan működjön együtt a tagállamokkal a tartásdíj-behajtással kapcsolatos gyakorlati 
problémák azonosítása érdekében a határokon átnyúló helyzetekben, és dolgozzon ki 
eszközöket a fizetési kötelezettségek hatékony érvényesítésére;

13 A munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását 
megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-i 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 
128., 2014.4.30., 8. o.).
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25. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, amely szerint cselekvési tervet fogad majd 
el a szociális jogok európai pillérének végrehajtására vonatkozóan;

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fogadjanak el intézkedéseket az 
„üvegplafon” jelensége elleni küzdelem céljából, ideértve a hosszabb szülői 
szabadságot, a magas színvonalú, megfizethető gyermekgondozáshoz való hozzáférést, 
valamint a munkaerőpiacon az előléptetésekhez kapcsolódó közvetlen és közvetett 
hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölését;

27. kéri annak biztosítását, hogy a nők a vidéki területeken is képesek legyenek 
megvalósítani az életre vonatkozó terveiket; rámutat, hogy rendelkezésre kell bocsátani 
az ehhez szükséges infrastruktúrát, új üzleti területeket kell kialakítani, meg kell 
könnyíteni a munkába való visszatérést és ösztönözni kell a partnerek széles körének 
bevonását a nők munkaerőpiaci hozzáférésének támogatása, ösztönzése, megkönnyítése 
és előmozdítása, az egyenlő lehetőségek biztosítása és a társadalmi kohézió erősítése 
érdekében a falvakban;

28. hangsúlyozza a nők aktív és kulcsfontosságú szerepét a vidéki térségek gazdaságában, 
és sajnálja, hogy továbbra is jelentős különbségek vannak a nemek között a 
mezőgazdasági foglalkoztatáson belül, valamint a szociális biztonsághoz, a képzéshez, a 
szülési szabadsághoz és az öregségi nyugdíjakhoz való hozzáférés tekintetében; felhívja 
a Bizottságot, a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy különösen 
támogassák a nőket célzó azon projekteket, amelyek a mezőgazdaságban elfoglalt piaci 
helyzetük megerősítése érdekében új munkahelyek potenciális forrását jelentő, 
innovatív mezőgazdasági tevékenységeket hoznak létre a vidéki és elnéptelenedett 
térségekben; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy azonosítsa a közös agrárpolitika 
(KAP) második pillére szerinti finanszírozási lehetőségeket a nők földhöz való 
hozzáférésének javítása és a munkakörülmények kezelése érdekében a vidéki 
térségekben, különösen az idénymunkások tekintetében;

29. sajnálja, hogy a nők az oktatásban, a képzésben és a foglalkoztatásban alacsony szinten 
vannak jelen a digitális gazdaságban, a mesterséges intelligencia, az ikt és a 
természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika 
területein, és rámutat annak veszélyére, hogy ez erősítheti és gyarapíthatja a 
sztereotípiákat; kiemeli a digitalizáció lehetséges előnyeit és lehetőségeit, ugyanakkor 
azonban felhívja a figyelmet azokra a potenciális kihívásokra is, amelyeket a 
digitalizáció támaszt a nőkkel és lányokkal szemben, és sürgeti a Bizottságot, hogy az 
egységes piaci stratégia végrehajtása során ezek kezelése érdekében biztosítsa konkrét 
intézkedések végrehajtását;

30. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az idősebb nők, a vidéki térségekben élő nők, 
valamint a hátrányos helyzetű és az új technológiákhoz korlátozottan hozzáférő nők és 
lányok hozzáférjenek a digitális készségekhez és fejlesszék azokat annak érdekében, 
hogy továbbra is kapcsolódhassanak az aktív élethez, és könnyebb legyen számukra a 
barátokkal és rokonokkal való kapcsolattartás;

31. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, amely szerint az Európai horizont keretében 
betekintést és megoldásokat nyújt majd a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
esetleges nemi alapú elfogultság kezelésére; kéri azonban, hogy minden lehetséges 
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finanszírozást olyan projektek támogatására használjanak fel, amelyek digitális 
készségeik fejlesztésére ösztönzik a lányokat és a nőket, és megismertetik velük a 
természettudományokat, a technológiát, a műszaki tudományokat és a matematikát;

32. megjegyzi, hogy olyan események idején, mint amilyen a jelenlegi koronavírus-járvány, 
a távmunka és a távoli munkavégzés szerepe nő, és lehetőségei gyarapodnak; felhívja a 
Bizottságot, hogy a stratégiába a munka és a magánélet közötti egyensúly eléréséhez 
szükséges fontos tényezőként építse be a távmunka szerepét;

33. rámutat, hogy az anyatej bizonyított előnyöket jelent  az újszülöttek számára, ezért 
(különösen koraszülöttek esetében) elő kell mozdítani a szoptatást és azon politikákat, 
amelyek fokozzák az emberi tej (többek között bérszoptatás és anyatejadományozás) 
biztosítását koraszülött csecsemők számára, valamint lehetővé teszik a tejbankok 
határokon átnyúló igénybe vételét (annak biztosítása érdekében, hogy határ menti 
régiókban élő nők szükség esetén igénybe vehessék ezt a támogatást);

34. sürgeti, hogy az Európai Unió által támogatott, a nemi egyenlőséggel foglalkozó 
valamennyi általános kezdeményezésbe építsék be a fogyatékosság szempontját is; 
nyomatékosan kéri a gyámság alatt álló vagy más okból korlátozott jogi képességű, 
fogyatékossággal élő és erőszak áldozatává vált személyek védelmének biztosítását, és 
ennek érdekében tényleges hozzáférésük garantálását az igazságszolgáltatáshoz, 
megfelelő képzést nyújtva az ilyen eljárásokban közreműködő szolgálatok szakértői 
(büntetőjogi és egészségügyi szakemberek) számára, és bővítve kapacitásaikat; sürgeti, 
hogy alakítsanak ki sztereotípiáktól mentes, hozzáférhető oktatási rendszert, amely 
lehetővé teszi, hogy a fogyatékossággal élő lányok és nők elképzelésük és tehetségük 
alapján válasszák ki tanulmányi területüket és munkájukat, anélkül, hogy akadályokba, 
előítéletekbe és sztereotípiákba ütköznének; támogatja a fogyatékossággal élő nők 
modellváltás-értékű szerepvállalását;

35. felszólít – az EUMSZ 8. cikkével összhangban, amely kinyilvánítja, hogy az Unió 
tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, 
valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására – az EU belső és külső 
politikái közötti koherencia kialakítására és kölcsönös megerősítésére, különös 
figyelmet fordítva  a káros gyakorlatokra és a diszkriminatív jogszabályokra, valamint 
előmozdítva, hogy a nők a külső kapcsolatok terén is a férfiakkal egyenlő módon 
élvezzék az emberi jogok teljes palettáját; hangsúlyozza ezzel összefüggésben az uniós 
kereskedelempolitikák, a fejlesztési együttműködés és az emberi jogi politikák 
rendkívüli fontosságát; emlékeztet a nők és lányok oktatásának és szerepvállalásának 
fontosságára mind az EU-ban, mint a partnerországokban; hangsúlyozza, hogy az 
oktatás nemcsak jog, hanem a korai és kényszerített házasság és a bakfisterhesség elleni 
küzdelem egyik fontos eszköze is; kéri, hogy az uniós külpolitika a partnerországokban 
prioritásként támogassa, hogy a lányok ne hagyják el az iskolát és továbbtanuljanak;

36. elítéli a béranyaság gyakorlatát, amely aláássa a nők emberi méltóságát, testüket és 
reproduktív funkcióikat árucikként használva; véleménye szerint az emberi testet 
pénzügyi vagy egyéb haszonszerzésre kihasználó – többek között fejlődő országban élő 
kiszolgáltatott nők reproduktív kizsákmányolását jelentő – béranyaságot be kell tiltani, 
és felszámolását az emberi jogokkal kapcsolatos eszközök keretében sürgősen 
biztosítani kell;
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37. megjegyzi, hogy a Bizottságnak megoldást kell találnia arra, hogy megvédje a 
migránsokat és menekülteket befogadó létesítményekben elhelyezett nőket az 
erőszaktól, és felszólít a nők és lányok befogadására alkalmas infrastruktúrák 
kialakítására, valamint szükség esetén az e létesítményekben dolgozók megfelelő 
képzésére;

38. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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