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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

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

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére, valamint annak fenntartható fejlődési céljaira, különösen az 1., 5., 8. és 
10. célra, továbbá az azokra vonatkozó konkrét célkitűzésekre és mutatókra,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyenlő díjazásról szóló, 
1951. évi egyezményére, valamint az erőszak és zaklatás felszámolásáról szóló, 
2019. évi ILO-egyezményre,

– tekintettel a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő 
megerősítéséről szóló, 2014. március 7-i bizottsági ajánlásra1,

– tekintettel a Bizottság „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–
2019)” című dokumentumára,

– tekintettel a Bizottságnak a nemek közötti bérszakadék kezelésére vonatkozó uniós 
cselekvési tervére (2017–2019) (COM(2017) 0678),

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

– tekintettel 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 irányelvre2, valamint a szülők és a gondozók 
vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozóan közzétett mutatószámra, és különösen az intézet 2019. 
októberi jelentésére,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-ban: 
kulcsfontosságú szakpolitikák és intézkedések” című, 2019. június 13-i tanácsi 
következtetésekre,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-ban: a következő 
lépések” című, 2019. december 10-i tanácsi következtetésekre,

1 HL L 69., 2014.3.8., 112. o.
2 HL L 204., 2006.7.26., 23. o.
3 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
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– tekintettel a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai tárgyú, 2016. 
május 26-i állásfoglalására4,

– tekintettel a szociális jogok európai pilléréről szóló, 2017. január 19-i állásfoglalására5,

– tekintettel az „Egy uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése és megelőzése érdekében” című, 2017. június 14-i állásfoglalására6,

– tekintettel a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának az EU-beli 
növeléséről szóló 2017. október 3-i állásfoglalására7,

– tekintettel a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítését szolgáló, egyenlőtlenségek 
elleni küzdelemről szóló, 2017. november 16-i állásfoglalására8,

– tekintettel a nemek közötti bérszakadékról szóló, 2020. január 30-i állásfoglalására9,

– tekintettel „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégia” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0152),

– tekintettel a Covid19-világjárvány és annak következményei elleni küzdelemre irányuló 
összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalására10,

A. mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió egyik közös és alapvető, az EUSZ 
2. cikkében és 3. cikkének (3) bekezdésében, az EUMSZ 8. és 19. cikkében, valamint az 
Alapjogi Charta 23. cikkében rögzített elve, ami tükrözi az EU elkötelezettségét a 
nemek közötti egyenlőség valamennyi politikájában és tevékenységében való 
érvényesítése mellett; mivel az EUMSZ 157. cikke kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a 
tagállamoknak biztosítania kell annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők 
egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak;

B. mivel a nők Unió-szerte aránytalanul alacsonyabb díjazásban részesülnek, mint a 
férfiak; mivel a Bizottság legfrissebb adatai szerint a nemek közötti órabérkülönbség az 
Unióban 15,7 %-os11, jóllehet e tekintetben számottevő eltérések tapasztalhatók az 
egyes tagállamok között; mivel a foglalkoztatási rátákat és az általános munkaerőpiaci 
részvételt is tekintetbe véve a nemek közötti bérszakadék 40%-ra emelkedik12; mivel az 
EU-ban a férfiaknak csupán 8%-a13 dolgozik részmunkaidőben, ám az Unióban élő 

4 HL C 76., 2018.2.28., 93. o.
5 HL C 242., 2018.7.10., 24. o.
6 HL C 331., 2018.9.18., 60. o.
7 HL C 346., 2018.9.27., 6. o.
8 HL C 356., 2018.10.4., 89. o.
9 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0025.
10 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0054.
11 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló 
nemi esélyegyenlőségi stratégia.
12 Az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a nemek közötti bérszakadékról.
13 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló 
nemi esélyegyenlőségi stratégia.
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nőknek közel egyharmada (31%)14 dolgozik így, ami sokféle okra vezethető vissza, 
például sztereotípiákra, strukturális okokra és társadalmi elvárásokra; mivel a bérek 
átláthatósága döntő szerepet játszhat a nemek közötti bérszakadék kezelésével és az 
egyenlőtlenségek leküzdésével kapcsolatos jelentős előrelépés biztosításában, és 
elősegítheti a nők munkája szisztematikus alulértékelésének, nem megfelelő 
megbecsülésének és elégtelen javadalmazásának – a nemek között tartósan fennálló 
bérezési egyenlőtlenségek lényegi összetevőinek – feltárását; mivel a kollektív 
tárgyalások csökkenthetik a méltánytalan bérkülönbségeket, előmozdíthatják a bérek 
átláthatóságát, valamint általában véve kezelhetik az alacsony bérek problémáját;

C. mivel az interszekcionális megközelítés létfontosságú – az identitások együttesével 
rendelkező nők esetében a nemek közötti bérszakadékot még inkább súlyosbító – 
halmozott megkülönböztetésnek, valamint a nemi tényező más társadalmi tényezőkkel, 
például a fogyatékossággal való összekapcsolódásának a megértéséhez; 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;

D. mivel annak ellenére, hogy a nők munkaerő-piaci részvétele nőtt, továbbra is fennáll a 
nemek közötti szakadék, ami a nőket kiszolgáltatott vagy sebezhető helyzetbe hozhatja; 
mivel a nemek közötti foglalkoztatási különbség még mindig 12% az EU-ban15; mivel a 
nők alulreprezentáltak a jól fizetett ágazatokban és a döntéshozatali pozíciókban, és 
gyakrabban dolgoznak olyan munkahelyeken, amelyekre túlképzettek, és mivel az EU-
ban dolgozó 5 női munkavállaló közül egy a legalacsonyabb bércsoportba tartozik, 
szemben a 10 férfiból egy munkavállalóval; mivel a bérszakadék következményei közé 
tartozik a nyugdíjjövedelmek terén a nemek között fennálló 37 %-os16 – az elkövetkező 
évtizedekben tartósan megmaradó – különbség, valamint a nők és férfiak egyenlőtlen 
mértékű gazdasági függetlensége; mivel ambiciózus erőfeszítésekre van szükség a 
nemek közötti összes felsorolt szakadék megszüntetése érdekében;

E. mivel néhány tagállamban látható visszaesés tapasztalható többek között a nők 
gazdasági képességeinek a növelése terén, és fennáll annak a veszélye, hogy a nemek 
közötti egyenlőség még inkább visszaszorul a tagállami programokban;

F. mivel a COVID19-válság aránytalanul sújtja a nőket a társadalmi-gazdasági szférában, 
és még mélyebb egyenlőtlenségeket és megkülönböztetést fog eredményezni a férfiak 
és nők között a munkaerőpiacon, figyelembe véve, hogy a nők alacsonyabb béreket 
kapnak, kevesebb megtakarítással és alacsonyabb nyugdíjjal rendelkeznek, magasabb 
köztük az atipikus és bizonytalan munkavégzési formák és a szegénység aránya, nem 
férnek hozzá egyenlő mértékben a szociális védelemhez, jobban ki vannak téve annak a 
veszélynek, hogy a válság következtében elbocsátják őket vagy rövidebb munkaidőben 

14 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló 
nemi esélyegyenlőségi stratégia.
15 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020-2025 közötti időszakra szóló 
nemi esélyegyenlőségi stratégia.
16 Az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a nemek közötti bérszakadékról.
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kell dolgozniuk, továbbá fokozott és sajátos terhekkel kell szembenézniük karantén 
idején, mint például a stresszes körülmények között távolról történő munkavégzés, a 
túlmunka esetei, valamint a nem fizetett háztartási és gondozói munkából rájuk háruló 
egyenlőtlen rész; mivel a frontvonalban dolgozó munkavállalók többsége nő, akik 
bizonyos ágazatokban gyakran méltánytalanul alulfizetettek és alulértékeltek;

G. mivel a társadalom védelmét szolgáló gondozást és támogatást a jelenlegi Covid19-
válságban a nők látják el, akik egyúttal jobban ki vannak téve a fertőzés kockázatának, 
mivel több nő dolgozik létfontosságú és a fertőzésnek jobban kitett szakmákban17, 
például ápolóként és más egészségügyi szakemberként, gyógyszertári dolgozóként, 
szupermarket-pénztárosként, idősgondozóként és takarítóként, ami a munkaerőpiaci, 
nemi alapú szegregáció eredménye;

H. mivel a nők gazdasági szerepvállalása és a pénzügyi forrásokhoz való egyenlő 
hozzáférése kulcsfontosságú a nemek közötti egyenlőség megvalósítása, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem szempontjából; mivel ha a nők 
nem részesülnek egyenlő díjazásban, az korlátozza a gazdasági, és ennélfogva a 
személyes függetlenség elérésére való képességüket; mivel a dolgozó nők 
szegénységének aránya 8,0%-ról 3,8%-ra csökkenhetne, ha a nők ugyanakkora bért 
kapnának, mint a férfiak18; mivel a nemek közötti bérszakadék megszüntetése a 
szegénységben élő 5,6 millió gyermek közül 2,5 millió számára jelentene kiutat a 
szegénységből; mivel a 15–24 éves munkavállalók körében a havi bruttó keresetekben 
mutatkozó nemek közötti különbség (7%) több mint ötször alacsonyabb, mint a 65 éves 
vagy annál idősebb alkalmazottak körében (a nemek közötti különbség 38%), amiből 
kiderül, hogy anyaság esetén ma is egyértelműen csökken a jövedelem, a bérszakadék 
miatt az eltartott gyermekekkel rendelkező, illetve nem rendelkező anyák, továbbá az 
anyák és az apák között; mivel a szegénység kockázata az egész élet során meredeken 
nő, ami rámutat a bérkülönbségek és a szegénység halmozott hatására a 75 évesek és az 
annál idősebbek körében, és jellemzően inkább a nőket érinti, elsősorban a nemekhez 
kötődő, nem fizetett gondozási feladatok, valamint a nők karrierje során jellemző 
rövidebb munkaidő és/vagy alacsonyabb jövedelem, valamint az alacsonyabb nyugdíjak 
miatt; mivel elsősorban azokban a családokban koncentrálódik a szegénység, ahol a nők 
az egyetlen munkajövedelemmel rendelkező személyek, és 2017-ben a szegénység 
kockázatának kitett egyedülálló anyák aránya az Unióban 35% volt, szemben az 
egyedülálló apák 28%-os rátájával19;

I. mivel a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját figyelembe vevő politikák uniós szintű megerősítése 
elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a Covid19 okozta válság hatása ne fokozza 
a nemek közötti egyenlőtlenséget, és hogy a reagálás hozzájáruljon a nőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés csökkentéséhez;

J. mivel világszerte a nők közel 35%-át éri pszichológiai vagy szexuális zaklatás a 
munkahelyén, vagy pedig személyes és szakmai céljaik szempontjából súlyos 

17 Az Eurostat szerint az összes egészségügyi dolgozó 78%-a nő, ideértve 4,1 millió alacsony fizetésű és a 
fertőzésnek erősen kitett személyi gondozót: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200409-2 
18 Az Institute for Women’s Policy Research (Nőpolitikai Kutatóintézet) adatai alapján.
19 Az EIGE számításai, EU-SILC (a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó európai uniós statisztika).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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következményekkel járó zaklatás, márpedig ez pedig gyengíti a nők önbecsülését és a 
méltányosabb díjazással kapcsolatos tárgyalási pozícióját; mivel a tisztességes 
javadalmazás és a gazdasági függetlenség elengedhetetlen feltétele annak, hogy a nők ki 
tudjanak lépni a visszaélésszerű, erőszakos kapcsolatokból;

K. mivel az EU-ban 15 éves korát követően minden harmadik nő esett pszichológiai 
és/vagy szexuális erőszak áldozatául;

1. tudomásul veszi az uniós beavatkozásnak a nemi esélyegyenlőségi stratégia bizottsági 
ütemtervében ismertetett alapját; hangsúlyozza a nemi esélyegyenlőségi stratégia 
fontosságát, amely támogatja, koordinálja és kiegészíti a tagállamok esélyegyenlőségi 
intézkedéseit;

2. emlékeztet arra, hogy a munka világa továbbra is egyenlőtlen a jövedelem, a 
karrierkilátások, az elnőiesedett ágazatok, a szociális védelemhez, az oktatáshoz és a 
képzéshez való hozzáférés tekintetében; emlékeztet arra, hogy a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítása érdekében ezekkel a szempontokkal mind foglalkozni kell;

3. üdvözli az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazás jelenlegi 
keretének a Bizottság által elvégzett értékelését, a munka világában a nemek közötti 
egyenlőség javításáról szóló konzultációs folyamat megindítását, a nyugdíjak 
megfelelőségéről szóló közelgő jelentést, valamint a foglalkoztatói 
nyugdíjrendszerekben a pályafutás gondozási feladatok miatti szünetelése tekintetében 
nyújtott nyugdíjjóváírások lehetőségének megfontolását;

4. aggodalmát fejezi ki a korlátozott társadalmi mobilitás miatt, amely akadályozza a nők 
munkavégzési mobilitását; hangsúlyozza, hogy javítani kell a munkaerő mobilitásának 
lehetőségeit az Unión belül;

5. felhívja a Bizottságot, hogy az egyenlő díjazásról szóló uniós jogszabályok 
érvényesülését és végrehajtását illetően nemrég elvégzett vizsgálat alapján és a Bíróság 
ítélkezési gyakorlatával összhangban a következő év során nyújtsa be a 2006/54/EK 
irányelv módosítását; ennek a módosításnak tartalmaznia kell az „egyenlő értékű 
munka” fogalmának valamennyi foglalkozási ágazatra kiterjedő, a nemi dimenziót is 
magában foglaló meghatározását, utalnia kell a megkülönböztetés többszörös formáira, 
és kiegészítő intézkedésekről kell rendelkeznie az irányelv végrehajthatóságának 
biztosítása céljából; 

6. emlékeztet arra, hogy az Alapjogi Charta 21. cikke tartalmazza a többek között nemi 
alapon történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét;

7. Az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a nemek közötti bérszakadékról; 
felszólít a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó cselekvési terv 2020 végéig 
lezárandó, azonnali felülvizsgálatára és ambiciózus új változatának megalkotására, 
amelynek egyértelmű célokat kell kitűznie a tagállamok számára a nemek közötti 
bérszakadék következő ötéves időszakbeli csökkentéséhez, továbbá biztosítania kell, 
hogy e célokat figyelembe vegyék az országspecifikus ajánlásokban; külön kiemeli, 
hogy az új cselekvési tervnek interszekcionális nézőpontot is tartalmaznia kell; felhívja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vonják be a szociális partnereket és a civil 
társadalmi szervezeteket a nemek közötti bérszakadék megszüntetésére irányuló új 
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politikák kidolgozásába, valamint, hogy javítsák és fejlesszék tovább a statisztikákat, a 
kutatást és az elemzést a nemek közötti bérszakadék megszüntetése terén elért 
eredmények jobb mérése és nyomon követése érdekében, különös figyelmet fordítva a 
megkülönböztetés többszörös és interszekcionális formáival szembesülő csoportokra; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson figyelmet a nyugdíjszakadékhoz vezető 
tényezőkre, és támogassa a tagállamoknak a nyugdíjszakadék csökkentésére irányuló 
intézkedéseit azáltal, hogy létrehozza a nemek közötti nyugdíjszakadék mutatóját a nők 
által életük során tapasztalt halmozott egyenlőtlenségek értékelésére;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy foglalkozzanak a foglalkoztatás terén 
tapasztalható horizontális és vertikális szegregációval és a megkülönböztető 
gyakorlatokkal a munkaerő-felvétellel és az előléptetéssel kapcsolatos döntések során, 
ideértve a marginalizált csoportokból származó nők munkaerő-piaci integrációját 
előmozdító politikákat is; hangsúlyozza az oktatásba és képzésbe való beruházás 
szükségességét, valamint a nemi szempontból érzékeny munkaerő-felvételi és -
kiválasztási folyamatok szükségességét a magán- és az állami szektorban, különösen 
azokon a jövőbemutató területeken, mint például a STEM és a digitális ágazat, ahol a 
nők alulreprezentáltak; e tekintetben kiemeli, hogy a nemi alapon történő 
megkülönböztetés nemcsak az egyént, hanem a társadalom egészét is károsítja;

9. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb20, de legkésőbb 2020 
végéig terjesszen elő jogszabályt a bérek átláthatóságának biztosítására a nemek közötti 
bérkülönbségek megszüntetése céljából; ismételten hangsúlyozza továbbá, hogy a fenti 
jogszabályra sürgősen szükség van a jelenlegi válságban, amely súlyosbítani fogja a 
nemek közötti egyenlőtlenségeket és a munkaerőpiaci megkülönböztetést; felhívja a 
Bizottságot, hogy vegye fontolóra az állami és a magánszektorra egyaránt alkalmazandó 
konkrét intézkedések bevezetését, kellően figyelembe véve a kis- és középvállalkozások 
sajátosságait, a 2014. évi ajánlására építve, mint például: a) a munka értékelésére 
vonatkozó kritériumok egyértelmű meghatározása, b) a nemek szempontjából semleges 
munkakör-értékelési és -besorolási rendszerek, c) az egyenlő bérezést garantáló 
kötelező bérellenőrzések és jelentések d) a munkavállalók azon joga, hogy teljes körű 
tájékoztatást kérjenek a fizetésről és a jogorvoslathoz való joguk, valamint e) a 
vállalatok egyenlőségi teljesítményére vonatkozó egyértelmű célkitűzések; a 
bérdiszkrimináció elleni küzdelem érdekében felszólít továbbá az 
igazságszolgáltatáshoz való jog előmozdítására, valamint szigorúbb eljárási jogok 
bevezetésére; felhívja a Bizottságot a szociális partnerek és a kollektív tárgyalás 
szerepének a díjazások átláthatóságára vonatkozó jövőbeli jogszabályokon belüli, 
minden (nemzeti, ágazati, helyi és vállalati) szintre kiterjedő előmozdítására; felhívja a 
Bizottságot, hogy vezessen be szigorú végrehajtási intézkedéseket azok számára, akik 
nem tesznek eleget a követelményeknek;

10. Rámutat arra, hogy a női szakemberek továbbra is alulreprezentáltak a vezetői 
pozíciókban; emlékeztet arra, hogy az Eurostat által 2019-ben közzétett adatok szerint 
az EU-ban a tőzsdén jegyzett vállalatok igazgatótanácsi tagjainak csak 28%-a, valamint 
a felső vezetők 18%-a volt nő, továbbá, hogy az EU legnagyobb vállalatainál a női 
vezérigazgatók aránya csupán 8%; felhívja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a nők 
vezetőtestületi tagságáról szóló irányelv útjában álló akadályokat, és mielőbb 

20 Az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a nemek közötti bérszakadékról.
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fogadjanak el ambiciózus tanácsi álláspontot annak érdekében, hogy kezeljék a nők és 
férfiak közötti jelentős egyenlőtlenséget a legmagasabb szintű döntéshozatal terén; 
felhívja továbbá a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU intézményei járjanak 
elöl jó példával, és arra, hogy a felső vezetői pozíciók legalább 50%-át nők töltsék be; 
felhívja továbbá a tagállamokat, hogy kötelezzék a vállalatokat az átláthatósággal 
kapcsolatos jelentéstételre a vezető beosztásban lévő nők százalékos arányáról, valamint 
a bérszintekre vonatkozó információkról; sajnálja, hogy a Tanács továbbra is blokkolja 
a megkülönböztetés elleni horizontális irányelvet, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot a megkülönböztetés elleni új jogszabályra;

11. emlékeztet arra, hogy a nők alulreprezentáltsága a politikában és a közéletben árt az 
intézmények és a demokratikus folyamatok jó működésének; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti, regionális és helyi szintű döntéshozatalaik során 
ösztönözzék és támogassák a férfiak és nők kiegyensúlyozott részvételének 
megkönnyítését célzó intézkedéseket;

12. 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;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a férfiak és a nők egyenlő 
munkaerő-piaci részvételét és lehetőségeit, és vegyék fel a harcot a szegénység 
feminizációjának valamennyi formájával szemben, beleértve az időskori szegénységet, 
különösen azáltal, hogy a nemek közötti nyugdíjszakadék megszüntetése érdekében 
figyelembe veszik a nemi szempontokat a megfelelő nyugdíjjogosultság rendelkezésre 
állása és hozzáférhetősége terén, valamint javítják a munkakörülményeket az elnőisedett 
ágazatokban és szakmákban, mint a vendéglátás, a turizmus, a takarítási szolgáltatások 
és a gondozási ágazat; rámutat arra, hogy fontos lenne megszüntetni a jellemzően nők 
által végzett munkák kulturális alulértékelését, valamint a szóban forgó sztereotípiákkal 
szembeni küzdelem szükségességére és a nők atipikus foglalkoztatási formákban való 
felülreprezentáltságára; felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak egyenlő bánásmódot 
a migráns nők számára (többek között a szakmai képesítések elismerési rendszerének 
felülvizsgálata révén), valamint a nők egyéb, különösen kiszolgáltatott csoportjai 
számára; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ágazati szinten erősítsék meg a 
kollektív tárgyalások hatókörét és a szociális partnerek bevonását a politikai 
döntéshozatalba, a stabil és minőségi munkahelyek támogatása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy stratégiákra van szükség a nők vállalkozók kezdeményezéseinek 
ösztönzésére és támogatására;

14. megjegyzi, hogy az egyre bővülő haknigazdaságnak megvannak a következményei a 
munkavállalókra nézve, körükben ugyanis kevesebb a szakszervezeti tag, munkájuk 
pedig bizonytalan lehet olyan tényezők miatt, mint például a változó munkaidő és 
jövedelem, a munkavállalói jogok hiánya, a társadalombiztosítás és a nyugdíjak 
kiszámíthatatlansága vagy a munkahelyi előmenetelhez és az átképzéshez való 
hozzáférés hiánya; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fentiekhez kapcsolódó 
kiszámíthatatlanság és a bizonytalanság, amelyet tovább súlyosbít a jelenlegi válság 
miatti bezártság, különösen kedvezőtlen hatást gyakorol a nőkre, akik továbbra is a 
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gondozási terhek viselői a nemek szerint erősen tagozódó munkaerőpiacon, elsősorban 
pedig azokra, akik interszekcionális megkülönböztetéssel szembesülnek; felhívja a 
tagállamokat, hogy hajtsanak végre célzott szociális védelmi intézkedéseket a 
szabadúszó és a haknigazdaságban foglalkoztatott nők érdekében, kéri a Bizottságot, 
hogy szorosan kísérje figyelemmel az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak 
és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. július 7-i 2010/41/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtását21;

15. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak bizonyítékokon alapuló, megfelelően megtervezett 
munkaerő-piaci politikákat és reformokat kell előterjeszteniük, amelyek ténylegesen 
javítják a nők munkakörülményeit, és fokozzák a minőségi foglalkoztatást;

16. hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőség és a nők nagyobb munkaerőpiaci részvétele 
növelheti a munkahelyek számát, a gazdasági jólétet és a versenyképességet Európában; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tűzzenek ki célokat a bizonytalan 
munkahelyek és az önkéntes részmunkaidős foglalkoztatás mérséklésére a nők 
munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a norma a teljes 
munkaidő kell, hogy legyen;

17. felhívja a tagállamokat, hogy csökkentsék a vállalatok szabályozási terheit és a munkát 
terhelő magas adómértéket a munkahelyteremtés és a nők munkaerő-piaci részvételének 
ösztönzése érdekében;

18. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy európai gondozási megállapodást, amely 
átfogó megközelítést alkalmaz valamennyi gondozási igény és szolgáltatás tekintetében, 
valamint minimumkövetelményeket és minőségi iránymutatásokat határoz meg az egész 
életciklusra kiterjedő gondozásra vonatkozóan, beleértve a gyermekeket, az időseket és 
a hosszú távú szükségletekkel rendelkező személyeket is; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat a bontott adatok gyűjtésére a gondozási szolgáltatások nyújtására 
vonatkozóan; felhívja a tagállamokat, hogy ratifikálják a háztartási alkalmazottakról 
szóló 189. sz. ILO-egyezményt, és teljes mértékben hajtsák végre, sőt, haladják meg a 
barcelonai gondozási célkitűzéseket, biztosítva e szükségletek kielégítését a magas 
színvonalú, hozzáférhető és megfizethető egyetemes állami gondozási szolgáltatásokba 
való beruházás révén, és korszerűsítsék azokat annak érdekében, hogy a nőknek ne 
kelljen választaniuk a család és a munkaerő-piaci részvétel között; sürgeti a 
tagállamokat, hogy gyorsan és teljes körűen ültessék át és hajtsák végre a munka és a 
magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelvet22, és felkéri őket, hogy olyan 
intézkedések bevezetésével lépjenek túl az irányelv minimumszabályain, mint a teljes 
mértékben fizetett szabadság, a férfiak gondozóként betöltött egyenlő szerepének 
előmozdítása, ily módon kezelve a nemi sztereotípiákat az apasági/szülési szabadság 
igénybevétele során, a nem hivatásos gondozók szerepének elismerése a szociális 
biztonsághoz való hozzáférésük és nyugdíjjogosultságuk biztosítása révén, a 
fogyatékossággal élő vagy hosszan tartó betegségben szenvedő személyeket vagy 
időseket gondozó szülők és/vagy családtagok sajátos kihívásaihoz és szükségleteihez 
igazított szolgáltatások támogatása, rugalmas munkafeltételek, amelyek nem vezetnek a 
munkavállaló bérének vagy a szociális és munkavállalói jogokhoz és juttatásokhoz való 

21 HL L 180., 2010.7.15., 1. o.
22 HL L 188., 2019.7.12., 79. o.
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hozzáférésének csökkenéséhez, és amelyek tiszteletben tartják a munkavállalók azon 
jogát, hogy kijelentkezzenek a munkahelyi hálózatból. sürgeti a Bizottságot, hogy 
évente, szorosan és rendszerszerűen kövesse nyomon a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyról szóló irányelv tagállamok általi végrehajtását;

19. megismétli a Bizottsághoz és a tagállamokhoz intézett felhívását „A női háztartási 
alkalmazottakról és gondozókról az EU-ban” című, 2016. április 28-i európai 
parlamenti állásfoglalására23 vonatkozóan; sürgeti a Bizottságot, hogy vezessen be egy 
olyan keretet a háztartási munka és gondozás professzionalizálására, amely a 
kapcsolódó szakmák és készségek, valamint a karrierépítés elismeréséhez és 
szabványosításához vezet, és ösztönözze a tagállamokat, hogy hozzanak létre 
professzionalizációs, képzési, folyamatos készségfejlesztési és elismerési rendszereket a 
nők háztartási és gondozói képesítései területén, továbbá állami foglalkoztatási 
hivatalokat a professzionalizálódás megerősítése érdekében;

20. megjegyzi, hogy olyan események idején, mint amilyen a jelenlegi koronavírus-járvány, 
nagyobb szerep és lehetőségek jutnak a távmunkának és a távoli munkavégzésnek; 
felhívja a Bizottságot, hogy stratégiájába foglalja bele a távmunka és a távoli 
munkavégzés mint a munka és a magánélet közötti egyensúly elérésében fontos tényező 
jelentőségét;

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel konzultálva 
dolgozzanak ki kifejezetten a frontvonalbeli szakmákra irányuló, a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
iránymutatásokat annak érdekében, hogy jövőbeli járványok esetén megvédjék e 
szakmák munkavállalóit; hangsúlyozza, hogy a munkafeltételekben – például a 
távmunkában – bekövetkező változások, miközben lehetőséget kínálnak a rugalmas 
munkafeltételek kialakítására, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly 
javítására, hatással lehetnek emellett a munkahelyi hálózatból való kijelentkezés 
lehetőségére, továbbá intenzívebbé tehetik a munkaterhet, és ez a nőket a férfiaknál 
jóval nagyobb mértékben érinti, mivel jellemzően vagy hagyományosan rájuk hárul az 
otthoni és családi gondozás szerepe; felszólítja ezért a Bizottságot, hogy terjesszen elő a 
munkahelyi hálózatból való kijelentkezéshez való jogról szóló, nemi szempontból 
érzékeny jogalkotási javaslatot, valamint a munkahelyi mentális jólétről szóló 
irányelvet, amelynek célja a szorongás, a depresszió és a kiégés, mint foglalkozási 
megbetegedés elismerése, hozzon létre mechanizmusokat ezek megelőzésére és az 
érintett munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedésére, valamint 
könnyítse meg egy olyan uniós jogi eszköz elfogadását, amely megvédi a 
munkavállalókat a munkahelyi mentális betegségektől; 

22. felhívja a figyelmet a nemi dimenzió hiányára a munkahelyi egészségvédelem és 
biztonság terén; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének szerves részét kell képeznie a munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi politikák és megelőzési stratégiák kidolgozásának, ideértve a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia közelgő bizottsági felülvizsgálatát 
is; sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy tekintsék 
foglalkozási és munkavégzéssel összefüggő betegségeknek azokat a foglalkozási 

23 HL C 66., 2018.2.21., 30. o.
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megbetegedéseket, amelyeket még nem ismernek el ilyenként, és amelyek különösen 
gyakoriak az elnőiesedett munkakörökben, valamint a kifejezetten a nőket érintő 
betegségeket, az egészség és biztonság terén juttassák érvényre a nemek közötti 
egyenlőséget a férfiak által dominált szakmákban, ahol még mindig sok a hiányosság, 
többek között a higiéniás létesítményekkel, a munkaeszközökkel vagy az egyéni 
védőeszközökkel kapcsolatban, biztosítsák az anyák védelmét és biztonságát a 
munkahelyen, valamint a szülési szabadság utáni ismételt munkába állásukkal 
kapcsolatos intézkedéseket, továbbá értékeljék az elnőiesedett ágazatokra jellemző 
munkahelyi kockázatokat, beleértve az otthoni kockázatokat is, amennyiben háztartási 
munkáról és gondozásról van szó;

23. 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 irányelvet24 annak 
biztosítása érdekében, hogy a nők egész Európa a férfiakkal azonos alapon élvezhessék 
a munkavállalók szabad mozgásának előnyeit;

24. mély aggodalmát fejezi ki a munka világában tapasztalható erőszak és zaklatás jellege, 
mértéke és súlyossága, valamint az ezt munkahelyi helyzetekben megtapasztaló nőkkel 
és lányokkal szembeni erőszak valamennyi formájának hatása miatt; üdvözli e 
tekintetben a munka világában tapasztalható erőszakról és zaklatásról szóló, 190. sz. 
ILO-egyezményt, és felhívja a tagállamokat, hogy késedelem nélkül ratifikálják és 
hajtsák azt végre; felhívja továbbá az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
vezessenek be hatékony és kötelező érvényű intézkedéseket az erőszak és a zaklatás 
meghatározására és tiltására a munka világában, ideértve a nemi szempontokra 
érzékeny, biztonságos és eredményes panasz- és vitarendezési mechanizmusokhoz, 
képzéshez és figyelemfelkeltő kampányokhoz, támogató szolgáltatásokhoz és  
jogorvoslatokhoz való tényleges hozzáférést; felhívja a Tanácsot, hogy sürgősen fejezze 
be az isztambuli egyezmény EU általi ratifikálását, amely az áldozatokat a 
munkakeresésben segítő intézkedések elfogadására is kiterjed, és sürgeti a többi 
tagállamot, amelyek ezt még nem tették meg, hogy ratifikálják és hajtsák végre az 
egyezményt; felhívja a Bizottságot, hogy az 190. sz. ILO-egyezmény és az isztambuli 
egyezmény rendelkezéseinek fényében tegyen javaslatot egy olyan irányelvre, amely 
holisztikus megközelítést alkalmaz a nőkkel szembeni erőszak minden formájának 
megelőzésére és leküzdésére, valamint hogy erősítse meg a szexuális zaklatás 
megelőzésére irányuló jelenlegi uniós jogszabályokat; megismétli, hogy a szexualitásról 
és a nemek közötti egyenlőségről szóló képzések kulcsfontosságú eszközök a nemi 
alapú erőszak leküzdésében;

25. felhívja a figyelmet arra, hogy a Covid19 okozta társadalmi elszigeteltség és kijárási 
korlátozások a nemi alapú erőszak jelentős növekedéséhez vezettek Európában; 
következésképpen úgy véli, hogy valamennyi tagállamnak meg kell erősítenie a nők 
védelmére irányuló intézkedéseket a válság idején és azt követően egyaránt; emlékeztet 
arra, hogy a nemi alapú erőszak kezelésének egyik kulcsa a gazdasági függetlenség, és 
ebben az értelemben javasolja egyedi társadalmi és munkaerő-piaci integrációs program 
kidolgozását a nemi erőszak európai áldozatai számára, foglalkoztathatóságuk aktív 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/54/EU irányelve a munkavállalók szabad 
mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről.
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előmozdítása céljából;

26. úgy véli, hogy a nemi alapú erőszakot elszenvedő női munkavállalók számára 
biztosítani kell a jogot a munkaidejük csökkentésére vagy átszervezésére, valamint 
munkahelyük megváltoztatására; úgy véli, hogy a nemi alapú erőszakot szerepeltetni 
kell a munkahelyi kockázatértékelésekben;

27. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem hivatkoznak a munkaerő kizsákmányolása céljából 
folytatott emberkereskedelem nemi dimenziójára, különösen a háztartási alkalmazottak 
esetében, mivel a családi otthon mint munkahely esetében a munkatevékenység 
felügyeleti és nyomon követési lehetőségei korlátozottak; emlékeztet „A női háztartási 
alkalmazottakról és gondozókról az EU-ban” című, 2016. április 28-i állásfoglalására, 
és kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a felderítést ezen a területen 
az áldozatok azonosítására és védelmére szolgáló mechanizmusok javítása érdekében, 
és vonják be a nem kormányzati szervezeteket, a szakszervezeteket, a hatóságokat és 
valamennyi polgárt a felderítési folyamatba;

28. felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy európai szociális védelmi stratégiát a 
munkavállalók szabad mozgásának és különösen a szegénység feminizációjának a 
kezelésére, különös tekintettel a nők által vezetett, egyszülős háztartásokra;

29. sajnálja, hogy a 2020 és 2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia 
nem hivatkozik a társadalmi kirekesztés, a szegénység és a hajléktalanság kockázatának 
kitett nők és lányok védelmére, felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon ezekkel a 
kérdésekkel az integrációról és a beilleszkedésről szóló, soron következő cselekvési 
tervben, hogy megakadályozzák e nők a társadalmi és gazdasági politikákból való 
kirekesztését, valamint a szegénységi ciklus további elmélyülését;

30. üdvözli a Bizottság azon kötelezettségvállalását, hogy cselekvési tervet fogad el a 
szociális jogok európai pillérének végrehajtására; hangsúlyozza, hogy a pillér 2. és 3. 
alapelvével összhangban interszekcionális megközelítést alkalmazva érvényesíteni kell 
a nemi dimenziót; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a makrogazdasági 
politikák, valamint a zöld és a digitális átmenet nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatásait; felszólít egy nemi szempontú pillér és egy nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó átfogó célkitűzésnek az Európa 2020 stratégia utódjába történő bevezetését;

31. emlékeztet arra, hogy a finanszírozásnak és az adópolitikának van egy erőteljes nemi 
összetevője; üdvözli a Bizottság elkötelezettségét a nemek közötti esélyegyenlőség a 
többéves pénzügyi keretben és különösen az Európai Szociális Alapban történő 
általános érvényesítése iránt, a nők munkaerő-piaci részvételének, a munka és a 
magánélet közötti egyensúly elősegítésének és a női vállalkozói szellem 
előmozdításának a támogatása érdekében, ugyanakkor sajnálja, hogy az új többéves 
pénzügyi keretből és a strukturális alapokból hiányzik a nemek közötti egyenlőség 
figyelembevétele; felhívja a Bizottságot, hogy még inkább mozdítsa elő és javítsa a 
nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés alkalmazását, 
a tagállamokat pedig arra, hogy integrálják a nemi dimenziót az adópolitikákba, ideértve 
azt, hogy a nemi alapú részrehajlás kiküszöbölése érdekében az adóügyi politikákat 
megvizsgálják a nemek egyenlőségének szempontjából;

32. Ismételten felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább és javítsák a 
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nemek szerint lebontott adatok gyűjtését25, a statisztikákat, a kutatást és elemzést, 
valamint az intézményi és a civil társadalmi szervezetek adatgyűjtési és -elemzési 
kapacitásnövelésének támogatását és javítását célzó intézkedéseket, különös tekintettel 
a nők munkaerőpiaci részvételére és az olyan területekre, mint az informális 
foglalkoztatás, a vállalkozói készség, a finanszírozáshoz és az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a nem fizetett munka, a szegénység és a szociális 
védelmi rendszerek hatása; sürgeti továbbá az EIGE-t és az összes érintett uniós 
intézményt és ügynökséget, hogy dolgozzanak ki és építsenek be új mutatókat, például a 
dolgozói szegénységet, az időszegénységet, az időhasználat különbségeit, a 
(fizetett/fizetetlen) gondozói munka értékét, valamint a nők és férfiak körében többen 
között a munka és a magánélet egyensúlyáról szóló irányelv elfogadottságát; felhívja a 
Bizottságot, hogy használja fel ezeket az adatokat politikái és programjai, valamint más 
uniós ügynökségek és intézmények nemi szempontú hatásvizsgálatainak hatékony 
végrehajtására;

33. hangsúlyozza, hogy foglalkozni kell a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésekkel, amelyek a munka jövőbeli világához kapcsolódnak, ideértve a gazdaság 
zöldítését és digitalizálását is; felszólít a nemek közötti egyenlőségről szóló új uniós 
stratégia és az európai zöld megállapodás közötti kapcsolat megerősítésére; felhívja a 
Bizottságot, hogy soron következő javaslataiban erősítse meg az éghajlatváltozási 
politikák és a nemek közötti egyenlőség kapcsolatát; sürgeti a Bizottságot, hogy a 
Méltányos Átállást Támogató Alapban, valamint a Zöld New Deal vonatkozó éghajlat-
politikai fellépéseiben és szakpolitikáiban a nemek közötti egyenlőség érvényesítésén 
keresztül módszeresen hajtson végre nemi szempontú hatásvizsgálatot és a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést;

34. emlékeztet arra, hogy küzdeni kell a többszörös megkülönböztetéssel szemben, 
különösen a kiszolgáltatott csoportok, például a fogyatékossággal élő nők, a fekete nők 
és a színes bőrű nők, a migráns és etnikai kisebbséghez tartozó nők, az idősebb nők és 
az LMBTIQ+-személyek és a hajléktalan nők esetében, továbbá hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy részesüljenek a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégia célkitűzéseinek és intézkedései nyújtotta előnyökből; felhívja 
a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egyértelmű iránymutatásokat az interszekcionális 
keret végrehajtására vonatkozóan, amelyben prioritásként kell kezelni a 
megkülönböztetés interszekcionális formáival érintett csoportok részvételét a politikák 
és intézkedések különféle hatásának felmérése érdekében, hogy az egyes területeken a 
megkülönböztetésmentesség elveire alapozva lehessen reagálni;

35. emlékeztet a fogyatékossággal élő nők helyzetéről szóló, 2018. november 29-i 
állásfoglalására26; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy egységes szerkezetbe 
foglalt javaslatot a 2020 utáni európai fogyatékosságügyi stratégia keretében, amely 
kitér a fogyatékossággal élő nőket célzó, teljes és tényleges munkaerőpiaci részvételük 
biztosítására és az őket érintő diszkrimináció és előítéletek kiküszöbölésére irányuló 
pozitív intézkedések kidolgozására, többek között a foglalkoztatás, a képzés, az 
elhelyezkedés, az egyenlő karrierlehetőségek, az azonos fizetés, a munkahelyek ésszerű 
alkalmazkodásának elérhetősége és a továbbképzés előmozdítását célzó intézkedések 

25 Lásd az Európai Parlament 2020. január 30-i állásfoglalása a nemek közötti bérszakadékról.
26 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0484.
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érdekében, figyelembe véve a digitális beilleszkedést és a munka és a magánélet 
egyensúlya megőrzésének szükségességét; kéri továbbá, hogy a nemek közötti 
bérszakadékkal, a nyugdíj- és gondozási különbségekkel kapcsolatos intézkedések 
kifejezetten feleljenek meg a szülők és a fogyatékossággal élő gyermekeket gondozók, 
különösen pedig a nők és az egyszülős háztartások szükségleteinek; tudomásul veszi a 
fogyatékossággal élők számára nyújtott garancia, valamint az ifjúsági garancia 
megerősítésének szükségességét, a fogyatékossággal élő nők igényeit kielégítő egyedi 
intézkedések mellett;

36. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő nők és 
lányok inkluzív egyenlőségét az élet minden területén, biztosítsák szexuális és 
reproduktív jogaikat, 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 érzékenyítő és kapacitásépítő programokat 
az egészségügyi, szociális és gondozási szolgáltatások, oktatási, képzési és 
foglalkoztatási szolgáltatások, a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás szakemberei 
számára;

37. 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 támogassák a 
különösen a nőket célzó 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 KAP második pillére 
szerinti finanszírozási lehetőségeket is a nők földhöz való hozzáférésének javítása és a 
munkakörülmények kezelése érdekében a vidéki térségekben, különösen az 
idénymunkások tekintetében;

38. emlékeztet a 2019. február 12-i állásfoglalására27 a roma integrációra vonatkozó 
nemzeti stratégiák megerősített, 2020 utáni stratégiai keretének szükségességéről, amely 
kimondja, hogy a legtöbb tagállamban nem történt javulás a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférés terén, hogy komoly aggodalmak vannak a lakhatást illetően, viszont csekély 
az előrelépés a szegénység terén, és erős nemi dimenzióra van szükség az EU keretén 
belül; aggodalmát fejezi ki a romákkal szemben a Covid19-világjárvány kapcsán 
kialakult gyűlöletbeszéd miatt, valamint a néhány tagállam által bevezetett további 
korlátozások miatt, amelyek célja a roma közösségek karanténba helyezése, és attól tart, 
hogy ez negatív következményekkel jár a legkiszolgáltatottabb roma csoportokra, 
például a lányokra, a fiatal nőkre, az idősebb nőkre, a fogyatékossággal élőkre vagy 
LMBTIQ+ személyekre; sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el a 
roma egyenlőségre és befogadásra vonatkozó uniós stratégiai keretet, elemezze a 
koronavírus romákra gyakorolt hatását, és fogadjon el intézkedéseket a visszaesések 
elkerülésére;

39. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az EU joga nem tiltja kifejezetten a személyek nemi 

27 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0075.
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identitása és nemi önkifejezése alapján történő megkülönböztetést; megjegyzi, hogy az 
LMBTIQ+ személyek továbbra is megkülönböztetést, zaklatást és a munkaerőpiacról 
való kirekesztést tapasztalnak; emlékeztet az LMBTI-személyekkel kapcsolatos 
intézkedések listájának jövőjéről szóló, 2019. február 14-i állásfoglalására28 és az 
LMBTI-személyekkel szembeni nyilvános megkülönböztetésről és gyűlöletbeszédről, 
többek között az LMBTI-mentes övezetekről szóló, 2019. december 18-i 
állásfoglalására29; felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el az 
LMBTIQ+ személyek esélyegyenlőségére vonatkozó stratégiai keretet az LMBTI 
személyekkel kapcsolatos cselekvési listájának nyomon követése céljából a 2016–2019 
közötti időszakra, és ebben szerepeltessen konkrét intézkedéseket a szexuális 
irányultságon, a nemi identitáson, a nemi önkifejezésen és a nemi jellemzőkön alapuló 
munkahelyi hátrányos megkülönböztetés kezelésére;

40. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a Menekültügyi és Migrációs Alapot 
használja fel a nők beilleszkedésének támogatására irányuló tagállami fellépések 
ösztönzésére, de sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy más konkrét intézkedéseket nem 
fontolnak meg a harmadik országbeli állampolgársággal rendelkező nők Unión belüli 
alacsony foglalkoztatottságának és a menekült, menedékkérő vagy okmányokkal nem 
rendelkező nők és lányok konkrét kiszolgáltatottságának kezelésére; felhívja a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon valamennyi bevándorló nő és lány helyzetével, és 
kezelje kiemelten az Alap következő többéves pénzügyi keretbe történő integrálására 
vonatkozó célkitűzést a nemek közötti egyenlőség szempontjából történő költségvetés-
tervezés révén, megnövelt forrásokat biztosítva a továbbképzéshez és az átképzéshez a 
minőségi foglalkoztatásra és munkakörülményekre való áttérés érdekében, és növelve 
munkaerő-piaci részvételüket, valamint fogadjon el konkrétabb intézkedéseket a 
migráns nők előtt álló akadályok leküzdésére;

41. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a válság alatt és után a nők jogaira, 
jövedelmére és szociális védelmére gyakorolt aránytalan és előreláthatóan hosszú távú 
hatások enyhítése, valamint a további nemi egyenlőtlenségek megelőzése érdekében 
fogadjanak el a nemek szempontjából érzékeny reagálást a Covid19-válság társadalmi 
és gazdasági hatásaira; úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
helyreállításnak konkrét intézkedéseket kell tartalmaznia a nők  egyenlő munkaerőpiaci 
hozzáférésének kezelésére, valamint a családi és munkahelyi kötelezettségek 
kiegyensúlyozása terén tapasztalható egyenlőtlenségek és megkülönböztetés 
megelőzésére, beleértve azokat az esetleges kihívásokat is, amelyek a távmunka 
kötelezővé válásakor merülnek fel; a fiatal nők igényeit kielégítő egyedi intézkedéseket 
szorgalmaz, mivel a fiatalok körében a munkanélküliség és a munkahelyi 
bizonytalanság szintje exponenciálisan magasabb, mint bármely más korcsoportban; 
úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia hozzájárulhat az uniós 
helyreállítási terv tisztességesebb és hatékonyabb végrehajtásához;

42. üdvözli a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó európai eszközt (SURE); felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
annak biztosítására, hogy a SURE foglalkozzon a nők jövedelemkiesésével;

43. üdvözli a Tanácsnak az „általános mentesítő záradék” aktiválásáról szóló döntését, és 

28 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0129.
29 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0101.
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felhívja a tagállamokat, hogy fektessenek be a közszolgáltatásokba, ideértve az 
ingyenes gyermek- és egészségügyi ellátást is, új minőségi munkahelyek létrehozása és 
a válság társadalmi-gazdasági következményeinek enyhítése érdekében; úgy véli, hogy 
a megszorító intézkedések hosszú távon káros következményekkel járnak, különösen a 
nőkre, ezért nem szabad ilyen intézkedéseket a Covid19 okozta válság utáni időszakban 
végrehajtani;

44. kiemeli a Covid19-világjárvánnyal a frontvonalban küzdő munkavállalók fáradhatatlan, 
csodálatra méltó munkáját, valamint a közszféra és a szolgáltatások fenntartása és az 
alapvető javakhoz való hozzáférés érdekében dolgozó létfontosságú munkavállalók 
munkáját; hangsúlyozza, hogy a globális egészségügyi és szociális munkaerő 70%-a nő, 
és hogy ezen ágazatokban egyes szakemberek gyakran csak a minimálbért kapják, 
munkakörülményeik pedig bizonytalanok; ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, 
hogy 2020 vége előtt készítsen átfogó értékelést egy olyan európai jogi eszköz 
bevezetéséről, amely tisztességes munkakörülményeket biztosít valamennyi 
munkavállaló számára, és megerősíti a kollektív tárgyalások hatókörét;

45. hangsúlyozza, hogy az egészségügy és a szociális munka ágazatában dolgozók több 
mint 70%-a nő, és a bolti és kiskereskedelmi alkalmazottak, valamint a takarítást végző 
munkavállalók, akik többnyire nők, gyakran csak a minimálbért keresik; emlékeztet 
arra, hogy a korábbi válságokhoz hasonlóan a nőket gazdaságilag súlyosan érinti majd a 
válság utáni időszak is; ezért ragaszkodik egy progresszív és nemek szempontjából 
érzékeny megközelítés szükségességéhez, mind a közvetlen, mind a hosszú távú 
nemzeti és uniós szintű fellépés vonatkozásában, a nemek szerint lebontott minőségi 
adatok alapján; ebben a tekintetben javasolja, hogy a gazdaságélénkítési terv vegye 
figyelembe a piacok foglalkozási szegregációját, hogy elkerülhető legyen a korábbi 
válságok során bekövetkezett események megismétlése, amikor a foglalkoztatás 
ösztönzése a férfias ágazatokra összpontosított, az elnőiesedett ágazatok pedig a 
második helyre szorultak, illetve a foglalkozási szegregáció dinamikája megtörésének 
szükségességét;

46. emlékeztet arra, hogy a Világgazdasági Fórum 2018-ban a mesterséges intelligenciával 
(MI) összefüggésben mostantól 2022-ig bezárólag az egész világon 58 millió 
munkahely létrejöttére utalt, ugyanakkor a felsőfokú tanulmányokat folytató nőknek 
csak 24,9 %-a szerez diplomát az új technológiákhoz kapcsolódó területeken; 
hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy garantálják a nők méltányos 
képviseletét a tudományos és technológiai ágazatokban; emlékeztet arra, hogy az új 
technológiákhoz kapcsolódó foglalkozásokban dolgozó nők számának növekedése 
Európában akár 16 milliárd euró összegű bevételt is eredményezhetne;

47. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és segítsék elő a nők IKT-ágazatban való 
részvételét, valamint tegyék lehetővé a nők számára, hogy befektetőkké és 
vállalkozókká váljanak;

48. megjegyzi, hogy a tanulmányok szerint a férfiak és a nők közötti bérszakadék 
nagymértékben annak a ténynek köszönhető, hogy a nők és a férfiak különböző 
foglalkozásokban dolgoznak, különböző szintű díjazással; hangsúlyozza, hogy a 
munkaerőpiac nemek szerinti tagozódása az oktatással kapcsolatos döntéseknek 
köszönhető, ezért meg kell változtatni az oktatási döntéseket a munkaerőpiacon 
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mutatkozó nemi különbségek leküzdése érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy 
gondoskodjanak megfelelőbb tanulási és pályaválasztási tanácsadásról annak biztosítása 
érdekében, hogy minden hallgató tisztában legyen a munkaerőpiac által kínált 
lehetőségekkel és a különféle oktatási döntések következményeivel;

49. megjegyzi, hogy a nők munkaerőpiaci részvétele alacsonyabb, mint a férfiaké; 
hangsúlyozza a jövedelemadó csökkentésének fontosságát a munkaerő-piaci részvétel 
ösztönzésében; 

50. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen intenzívebb erőfeszítéseket az európai nők 
foglalkoztatási arányának növelése és munkaerőpiaci hozzáférésük megkönnyítése 
érdekében, például a női vállalkozások elősegítésének ösztönzésével;

51. sajnálja, hogy a nők nem indítanak és vezetnek ugyanannyi vállalkozást, mint a férfiak; 
sürgeti a tagállamokat, hogy vezessenek be vállalkozásbarát reformokat az egyenlőség 
előmozdítása és a női vállalkozói szellem fokozása érdekében;

52. kéri a Bizottságot és a tagállamokat az országspecifikus ajánlások szociális 
szempontjainak végrehajtására, szem előtt tartva a szubszidiaritás és nemzeti 
kompetenciák tiszteletben tartását egyaránt;

53. üdvözli a Bizottság azon elkötelezettségét, hogy előmozdítja a nők választóként és 
jelöltként való részvételét a 2024-es európai parlamenti választásokon; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni a választási törvényt annak biztosítása 
érdekében, hogy ideiglenesen helyettesíteni lehessen az Európai Parlament anyasági, 
apasági vagy szülői szabadsághoz való jogával élő képviselőit; felhívja a Bizottságot, 
hogy ennek megfelelően vizsgálja felül a választási törvényt, és felhívja a Tanácsot, 
hogy hagyja jóvá ezt a felülvizsgálatot;

54. elismeri a nem kormányzati szervezetek és a nőjogi szervezetek kulcsfontosságú 
szerepét a nemek közötti egyenlőtlenséggel, a megkülöböztetéssel és a nők elleni 
erőszakkal szembeni küzdelemben; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa és erősítse 
meg a civil társadalmi szervezetek részvételének és aktív részvételének védelmét 
azáltal, hogy eszközöket igényel az emberi jogi jogvédők és a civil társadalmi 
szervezetek finanszírozása érdekében a nemek közötti egyenlőség hanyatlásának és 
visszaesésének ellensúlyozására, valamint a nők szexuális és reproduktív egészsége és 
jogai EU-n belül és az egész világon történő előmozdítására;

55. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre hivatalos tanácsi struktúrát a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatban, hogy a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek és 
államtitkárok számára külön vitafórumot biztosítsanak, és hogy jobban megkönnyítsék 
a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítését az összes uniós politikában, 
ideértve a foglalkoztatási és a szociálpolitikát is;

56. felhívja a Bizottságot, hogy világszerte erősítse tovább az EU szerepét a nemek közötti 
egyenlőség katalizátoraként.
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