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JAVASLATOK

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

A. mivel a munkanélküliség a nőket érinti leginkább, és mivel az EU-ban a 
fogyatékossággal élő nőknek átlagosan mindössze 48,3%-a dolgozik, szemben a 
fogyatékossággal élő férfiak 53,3%-ával1, és a fogyatékossággal élő nőknek csupán 
20,7%-a dolgozik teljes munkaidőben, szemben a fogyatékossággal élő férfiak 28,6%-
ával2;

B. mivel a számadatok azt mutatják, hogy átlagosan a fogyatékossággal élő nők 29,5%-a 
van kitéve a szegénység és a társadalmi kirekesztettség veszélyének az EU-ban, 
szemben a fogyatékossággal élő férfiak 27,5%-ával3;

C. mivel – amint azt az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) felmérése4 is 
mutatja – az alapvető uniós értékeket aláássák, és húsz évvel a foglalkoztatási 
egyenlőségről szóló irányelv elfogadása után az LMBTI-személyek továbbra is 
hátrányos megkülönböztetést tapasztalnak a foglalkoztatás szintjén;

D. mivel a nők és lányok egész életük során a megkülönböztetés különböző formáival, a 
fogyatékossággal élők pedig a nemen és a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés 
többszörös és interszekcionális formáival szembesülnek, ideértve a közvetlen és a 
közvetett megkülönböztetést, a képzettársításon alapuló megkülönböztetést, az észszerű 
alkalmazkodás megtagadását, valamint a strukturális vagy rendszerszintű 
megkülönböztetést;

E. mivel az ilyen megkülönböztetés hatással van az oktatásra; mivel a digitális és a zöld 
átállás egyre inkább a specializált digitális és zöld készségekkel rendelkező 
munkavállalók iránt teremt keresletet; mivel továbbra is fennáll a nemek közötti 
szakadék a digitális területhez kötődő oktatásban és a digitális munkaerőpiacon; mivel a 
fogyatékossággal élő személyek gyakran kiszorulnak az oktatásból és 
következésképpen a munkaerőpiacról és a foglalkoztatási lehetőségekből, ami még 
inkább megnehezíti a teljes munkaidős foglalkoztatáshoz való hozzáférést, és ezáltal 
súlyosbítja a foglalkoztatás és a javadalmazás terén fennálló egyenlőtlenségeket; mivel 
a figyelemfelkeltés elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkáltatók és a munkavállalók 
képesek legyenek a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos kötelezettségeik és 
jogaik ismerete alapján a megfelelő fellépésre és reagálásra;

F. mivel elsősorban a nőkre hárul a háztartás ellátása, és ők teszik ki a fogyatékossággal 
élő személyek gondozását végzők nagy többségét; mivel a fogyatékossággal élő 

1 European Union Statistics on Income and Living Conditions (a jövedelmekre és az életkörülményekre 
vonatkozó európai uniós statisztika) (EU-SILC, 2017).
2 Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (a nemek közötti egyenlőség mutatója, 2019).
3 European Union Statistics on Income and Living Conditions (a jövedelmekre és az életkörülményekre 
vonatkozó európai uniós statisztika) (EU-SILC, 2018).
4 A long way to go for LGBTI equality (Sok még a teendő az LMBTI-személyek egyenlősége érdekében), FRA, 
2020.
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gyermekeket gondozó egyedülálló anyákat komolyan fenyegeti a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés veszélye; mivel az életkoron alapuló megkülönböztetés minden 
korcsoportot érint, a lehetséges sztereotípiákkal és akadályokkal együtt; mivel a 
fogyatékossággal élő idős nők gyakran egyedül gondozzák a fogyatékossággal élő 
családtagokat; mivel ez közvetlen hatással van a szegénységgel és a társadalmi 
kirekesztéssel szembeni kiszolgáltatottságukra, valamint a munkahelyekhez való 
hozzáférésükre és szakmai fejlődésükre, és negatívan befolyásolhatja foglalkoztatási 
feltételeiket;

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden cselekvési tervükbe, 
stratégiájukba és politikájukba módszeresen építsék be a fogyatékossággal élő nők és 
lányok érdekeit és jogait, különös tekintettel az oktatásra, a foglalkoztatásra és a 
szociálpolitikára, középpontba helyezve a nemen és a fogyatékosságon alapuló 
megkülönböztetést;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az életkor a foglalkoztatási megkülönböztetés egyik 
fontos kiváltó tényezője; úgy véli, hogy az idősebb nők még mindig gyakran 
szembesülnek sztereotípiákkal és akadályokkal a munkaerőpiacon, és felszólít a 
nemzedékek közötti, szolidaritáson alapuló igazságosságra;

3. hangsúlyozza, hogy a transznemű személyek foglalkoztatás területén megnyilvánuló 
hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelmének hatékonynak kell lennie, és 
felhívja a tagállamokat, hogy küzdjenek e megkülönböztetés ellen, különösen a 
foglalkoztatás területén;

4. felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a súlyos és strukturális megkülönböztetést 
elszenvedő csoportok, például a romák esetében pozitív fellépésére irányuló stratégiák 
irányelvbe történő bevezetésének lehetőségét;

5. felhívja a tagállamokat, hogy indítsanak figyelemfelkeltő intézkedéseket, és nyújtsanak 
egyértelmű tájékoztatást a munkavállalóknak és a nyilvánosságnak jogaikról és 
kötelezettségeikről, többek között a munkához és a foglalkoztatáshoz való jogról, 
különös figyelmet fordítva az akadálymentességre, többek között az információkhoz és 
a kommunikációhoz való hozzáférésre, és az észszerű alkalmazkodásra, a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban, a 
kifejezett vagy látens megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolása 
érdekében, azzal a céllal, hogy megtanulják, hogyan lehet felderíteni, kezelni és elítélni 
a megkülönböztetést, többek között a megkülönböztetés egyszerre több formáját kezelő 
interszekcionális megközelítés révén, valamint hogyan lehet hozzáférni a jelenlegi 
megkülönböztetésellenes jogszabályokhoz; felkéri a tagállamokat, hogy e tekintetben 
osszák meg egymással bevált gyakorlataikat, a legveszélyeztetettebbekre, köztük a 
fogyatékossággal élő nőkre összpontosítva, bevonva a szociális partnereket is, mivel a 
megkülönböztetés e formái akadályozzák az oktatási és képzési beruházások és 
erőfeszítések megvalósítását és a szakmai előmenetelt;

6. hangsúlyozza, hogy a munkához való jog alapvető előfeltétele annak, hogy a 
fogyatékossággal élő nők ténylegesen egyenlő jogokat, gazdasági függetlenséget és 
szakmai kiteljesedést élvezzenek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
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hozzanak intézkedéseket, tegyenek pozitív lépéseket és fogadjanak el megfelelő 
politikákat annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékossággal élő nőkre és lányokra 
a munkaerőpiachoz való hozzáférés, a munkaerő-felvétel és az előmenetel tekintetében 
ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint mindenki másra, valamint hogy biztosítsák 
számukra a képzéshez és az átképzéshez, illetve a hitelekhez és egyéb termelő 
erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférést, az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazást és a 
döntéshozatalban való, minden más munkavállalóval azonos feltételek melletti 
részvételt; felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el a munkahelyi megkülönböztetés 
és zaklatás – többek között a fogyatékossággal élő nők által elszenvedett szexuális 
zaklatás – elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket, például cselekvési terveket a 
foglalkoztatási megkülönböztetés leküzdésére, különös tekintettel a nemre, az 
állampolgárságra, a társadalmi háttérre, a fogyatékosságra, a szexuális irányultságra, a 
nemi identitásra, az etnikai származásra és a vallásra; felhívja a tagállamokat, hogy 
fogadjanak el intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek munkahelyi zaklatása 
elleni küzdelem érdekében; hangsúlyozza továbbá egy olyan, a fogyatékossággal élők 
jogaival kapcsolatos garancia szükségességét, amely a fogyatékossággal élő nők 
igényeit kielégítő egyedi intézkedéseket tartalmaz;

7. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a digitális készségek és az egész életen át 
tartó tanulás fejlesztését célzó intézkedések kidolgozásakor és végrehajtásakor 
érvényesítsék a fogyatékossággal élő nők és lányok jogait, és ezáltal járuljanak hozzá az 
akadálymentes, sztereotípiáktól mentes oktatási rendszerekhez olyan inkluzív oktatási 
intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik a fogyatékossággal élő nők és lányok számára 
a munkaerőpiacon való részvételt, különös tekintettel a digitális képességekre és az 
egész életen át tartó tanulásra, valamint garantálják, hogy a fogyatékossággal élő nők és 
lányok megválaszthassák tanulmányi területeiket annak érdekében, hogy olyan munkát 
választhassanak, amilyet akarnak és amely arányban áll képességeikkel, és amelyet nem 
korlátozhat az akadálymentesség hiánya, az előítéletek és a sztereotípiák, ezáltal 
előmozdítva társadalmi befogadásukat;

8. felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy a tagállamok hoztak-e részletes 
rendelkezésekkel annak biztosítására, hogy az emberek gyakorolhassák a szülési 
szabadsághoz, az apasági szabadsághoz, a szülői szabadsághoz és a gondozási 
szabadsághoz, valamint a rugalmas munkavégzéshez való jogukat, és hogy ezek 
igazodnak-e a fogyatékossággal élő anyák, a fogyatékossággal élő vagy tartós 
betegségben szenvedő gyermekek anyái, illetve a sajátos körülményekkel – például 
koraszüléssel – szembesülő anyák eltérő igényeihez; ambiciózusabb intézkedésekre 
szólít fel a férfiak gondozóként betöltött egyenlő szerepének előmozdítása érdekében; 
felhívja a tagállamokat, hogy terjesszenek elő nemzeti stratégiákat a házi gondozók 
támogatására; kitart amellett, hogy a nők munkakörnyezetben való egyenlő 
részvételének biztosítása érdekében magas színvonalú és hozzáférhető 
gyermekgondozási szolgáltatásokra van szükség;

9. emlékeztet arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó ENSZ-
bizottság nyilatkozata szerint a fogyatékossággal élő nők igényeihez való észszerű 
alkalmazkodás elmulasztása a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény 5. és 6. cikkével összhangban hátrányos megkülönböztetésnek minősülhet;
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10. szorgalmazza, hogy ahol csak lehetséges, gyűjtsenek releváns és pontos adatokat a 
munkaerőpiac nemi és fogyatékossági változójáról, valamint társadalmi dimenziójáról 
azzal a céllal, hogy ezek az adatok alapul szolgáljanak a fogyatékosságra, a 
foglalkoztatásra és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti és európai 
stratégiákhoz;

11. várakozással tekint a jelenlegi európai fogyatékosságügyi stratégia értékelése és a 
következő többéves időszakra szóló, a fogyatékossággal élők egyenlőségére vonatkozó 
jövőbeli európai stratégiáról szóló, 2021-ben közzéteendő bizottsági javaslat elé, amely 
horizontális és célzott megközelítéseket ötvöz, és erős nemi dimenziót foglal magában, 
többek között olyan szakpolitikák révén, amelyek előmozdítják a foglalkoztatást, a 
képzést, a munkaközvetítést, az egyenlő karrierlehetőségeket, az egyenlő értékű munka 
egyenlő díjazását, a munkahelyi alkalmazkodást és a továbbképzést, figyelmet fordítva 
a fogyatékossággal élő nők digitális befogadására és a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megőrzésének szükségességére;

12. felhívja a Tanácsot, hogy fogadja el a megkülönböztetés elleni horizontális irányelvet, 
és valamennyi megkülönböztetés elleni uniós politikában és jogszabályban alkalmazzon 
interszekcionális megközelítést;

13. szorgalmazza a meglévő uniós finanszírozási eszközök, például a Jogok, egyenlőség és 
polgárság program felhasználásának optimalizálását az akadálymentesség és a 
megkülönböztetésmentesség előmozdítása, valamint a fogyatékossággal élő nők 
foglalkoztatási és társadalmi-gazdasági körülményeinek kezelése érdekében; felhívja a 
tagállamokat, hogy könnyítsék meg a finanszírozáshoz való hozzáférést az érdekelt 
felek, köztük a civil társadalmi szervezetek és az egyenlőséggel foglalkozó szervek 
számára; 

14. felhívja továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket – például az 
uniós strukturális alapok optimalizálása révén – a fogyatékossággal élő személyek 
foglalkoztatása iránt elkötelezett vállalkozások ösztönzésére és támogatására annak 
érdekében, hogy javítsák a munkalehetőségekhez való hozzáférésüket, és támogassák a 
fogyatékossággal élő személyeket abban, hogy vállalkozóvá váljanak, például külsőleg 
felismerhető tanúsítási jegy kidolgozása révén, azzal a céllal, hogy e vállalatok 
felhívhassák a figyelmet a hatályos szabályoknak való megfelelésükre és az általuk 
végzett munkára, valamint lehetőséget biztosítva számukra az ennek érdekében 
végrehajtott kezdeményezések megosztására;

15. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a fogyatékossággal élő nők 
és lányok elleni erőszak felderítésére annak érdekében, hogy időben azonosítsák és 
megelőzzék azt.
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