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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli azt a tényt, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség tekintetében az elmúlt 
években jelentősen javult az általános helyzet, és ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a
foglalkoztatott nők aránya az elmúlt években meghaladta a 44%-ot, valamint hogy 
jelenleg a vállalkozók 30%-a, a diákoknak pedig több mint 50%-a nő; reméli, hogy ez a 
pozitív tendencia folytatódni fog;

2. sajnálja, hogy az e téren elfogadott EU-jogszabályok ellenére a férfiak és a nők fizetése 
közötti eltérés még mindig 15%-os; felhívja a tagállamokat, hogy ennek csökkentése 
érdekében jelöljenek ki célértéket; üdvözli a Bizottság kezdeményezését, amely szerint a 
kérdésről rövidesen közleményt ad ki; ajánlja, hogy ezt a közleményt tevőleges 
intézkedések kövessék; felszólítja a Bizottságot is, hogy biztosítsa, hogy az egyenlő 
fizetésről szóló irányelvet oly módon alkalmazzák, hogy a nők ne szenvedjenek el 
megkülönböztetést azon az alapon, hogy a gyermeknevelés miatt kevesebb 
munkatapasztalatuk van;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést a 
gyermekgondozásra vonatkozó barcelonai célok elérése és az idősek, a fogyatékkal élők 
és más segítségre szorulók számára megfelelő és megfizethető szolgáltatások kidolgozása 
érdekében;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a hátrányos rétegekbe tartozó nők – mint például az 
egyedülálló anyák, idősebb nők és női bevándorlók – szegénységének kezelése érdekében 
támogasson tevőleges politikákat és egyedi intézkedéseket;

5. helyteleníti az olyan nőkkel szembeni, szűnni nem akaró és elterjedt megkülönböztetést, 
akik nem állnak munkaviszonyban, hanem idejüket a gyermeknevelésnek és a családjuk 
ellátásának szentelik, továbbá felszólítja a tagállamokat, hogy – például a 
gyermekneveléssel töltött időszakoknak a nyugdíjak kiszámításakor történő 
figyelembevételével – tegyenek erőfeszítéseket ennek megváltoztatására;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a férfiaknak a nemek közötti egyensúly 
elérésében játszott alapvető szerepét például azzal, hogy ösztönzőket nyújtanak a szülői 
vagy apai szabadság kihasználására, valamint a gondozási jogosultság nőkkel történő 
megosztására; kéri a Bizottságot, hogy végezzen kutatást annak okairól, hogy miért csak 
kevés férfi vesz ki szülői vagy apai szabadságot;

7. emlékeztet arra, hogy elítéli a nemi alapon történő erőszak minden formáját1; felhívja a 
Bizottságot, hogy végezzen kutatásokat a nemi alapon történő erőszak kiváltó okairól és 
állapítson meg mutatókat az áldozatok számát illetően, hogy megbízható adatokkal 

  
1 A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem jelenlegi helyzetéről és lehetséges jövőbeli intézkedésekről szóló 
2006. február 2-i határozat, P6_TA-PROV(2006)0038.
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rendelkezzen és koordinálni tudja a tagállamok statisztikáit;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb gyűjtsön összehasonlítható és 
megbízható adatokat az emberkereskedelemről a jelenség értékelése, valamint a 
mérséklésével kapcsolatos célok megállapítása érdekében; emlékeztet arra, hogy már 
kérte az EU-t annak vállalására, hogy a következő 10 év során a felére csökkenti az 
emberkereskedelem áldozatainak számát2;

9. felhívja a Bizottságot, hogy fogadjon el javaslatot az EU-intézmények és -testületek 
tisztviselőire – különös tekintettel a harmadik országokban működő missziókra –
érvényes magatartási kódexről, amelyben megtiltja szexuális szolgáltatások 
megvásárlását, a szexuális kizsákmányolás egyéb formáit és a nemi alapon történő 
erőszakot, és amelyben kötelező érvényű szankciókat fogalmaz meg;

10. sajnálja, hogy a leányok helyzetét nem veszik komolyabban figyelembe; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést az 
ENSZ Közgyűlése által a leánygyermekről elfogadott határozat3 végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

11. felszólítja az európai intézményeket és testületeket, hogy adminisztrációs szinten 
mozdítsák elő a nemek közötti egyenlőséget, valamint – különösen a magas rangú 
beosztások esetében – a toborzásoknál és kinevezéseknél tűzzék ki célul a nők és a 
férfiak közötti egyenértékűséget.

  
2 Az Európai Parlament állásfoglalása a szexuális kizsákmányolás által veszélyeztetett gyermekekkel és nőkkel 
való kereskedelem megelőzésének stratégiáiról (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
3 2006. január 11-i, A/RES/60/141. sz. határozat
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