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JAVASLATOK

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

A. mivel sok tagállamnak nehézséget okozott a 2002/73/EK irányelv átültetése, különösen a 
nemek közötti egyenlőség javítását, valamint a munkához jutás, a szakképzés, a szakmai 
előmenetel és a munkahelyi körülmények tekintetében a megkülönböztetés csökkentését 
szolgáló, konkrét és megfelelő intézkedések jogszabályaikba történő bevezetése,

B. mivel a mutatók szerint az egyenlő bánásmódról szóló új, tökéletesített jogszabály 
hatálybalépését követő években annak semmilyen említésre érdemes hatása nem volt a 
nők munkához jutással és szakmai előmenetellel kapcsolatos képességére,

C. mivel sok tagállamban a nemek közötti egyenlőség politikai és igazgatási döntésekben 
való érvényesítése az e megközelítéssel kapcsolatos ismeretek és tudatosság hiánya miatt 
lehetetlen,

D. mivel minden tagállamban létrehoztak legalább egy olyan testületet, amely a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításáért, elemzéséért, nyomon követéséért és támogatásáért 
felelős,

E. mivel a nemek más társadalmi és politikai szempontok szerinti megkülönböztetését 
tovább rontja a nemek között meglevő bérszakadék, különösen az úgynevezett női és férfi 
gazdasági ágazatokban,

1. sajnálatosnak tartja, hogy bár történtek előrelépések, a foglalkoztatáshoz és a 
munkaerőpiachoz való hozzáférés, valamint a foglalkoztatási feltételek területén, a nőket 
még mindig hátrányos megkülönböztetés éri, és ezért az az álláspontja, hogy a 
2002/73/EK irányelvnek a közvetett megkülönböztetés tekintetében az összes tagállamban 
a nemzeti jogba történő teljes átültetése és végrehajtása elengedhetetlen; rámutat, hogy a 
végrehajtás nem járhat együtt a nők jelenlegi szintű védelmének csökkenésével;

2. hangsúlyozza, hogy szükség van a fogyatékkal élő nők és lányok, illetve a fogyatékkal élő 
gyermekek szülei előtt álló sajátos akadályok leküzdésére az oktatáshoz és a 
munkaerőpiachoz való egyenlő hozzáférés terén, és az intézkedéseket úgy kell kiigazítani, 
hogy azok valamennyi politikában magukban foglalják a nemi dimenziót, és igazodjanak 
az ilyen csoportok különös szükségleteihez.

3. nyugtalanítónak találja, hogy a nők foglalkoztatási helyzetére továbbra is jellemző a 
magasabb munkanélküliségi ráta, a bizonytalanabb jellegű foglalkoztatási formák, az 
alacsonyabb jövedelem, a szegénység és az üzemi balesetek magasabb kockázata, a 
nagyobb nehézségek árán történő előrejutás pályafutásuk során, valamint az igen alacsony 
nyugdíj, és ezek még súlyosabbak a fogyatékkal élő és/vagy migráns nők esetében;

4. hangsúlyozza, hogy bár a nők és férfiak foglalkoztatási rátái közötti különbség 
valamelyest csökkent, ez a különbség 2006-ban még mindig meghaladta a 14%-ot, és a 
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nők foglalkoztatási körülményei bizonytalanabbak, mivel egyre több nő dolgozik 
részmunkaidőben vagy ideiglenes szerződés alapján;

5. megállapítja, hogy a bérszakadék továbbra is fennáll – a nők átlagosan 15%-kal 
alacsonyabb béreket keresnek a férfiakhoz képest – és ez a szakadék 2000 és 2006 között 
csupán 1%-kal csökkent, és a vezető beosztású nők százalékos aránya még mindig jóval 
alacsonyabb, mint ugyanez az arány a férfiak körében;

6.  sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket, és kiemelt prioritásként 
küzdjenek a férfiak és nők közötti megkülönböztetés ellen, különösen az egyenlő bérezés, 
valamint a munkaerő-piaci integráció és újrabeilleszkedés tekintetében, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a szubszidiaritás elvének kellő tiszteletben tartása mellett újítsa meg az 
e célt szolgáló támogató intézkedések tervezését; 

7. hangsúlyozza, hogy a nők gazdasági függetlensége alapvető az emancipációjukhoz, és 
ezért a jogokkal járó foglalkoztatás személyes fejlődésük és társadalmi integrációjuk 
garanciája;

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy értékeljék a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó nemzeti testületek tevékenységét, és javasoljanak intézkedéseket szerepük 
megerősítésére, valamint a hatékonyságuk javítására a vonatkozó jogszabályok 
alkalmazása terén;

9. sürgeti a 2002/73/EK irányelvben előírt egyenlő bánásmódot előmozdító szerveket, hogy 
biztosítsák a megkülönböztetés áldozatainak nyújtott segítség, valamint a támogató és 
vizsgálati tevékenységeik függetlenségét; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a szervezetek és azok tevékenységeinek méltányos finanszírozását; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a nők megfelelően tájékozottak-e a 
2002/73/EK irányelv szerinti jogaikról, könnyen és akadálytalanul elérhető-e számukra a 
jogaik gyakorlásában őket támogató ombudsmani hivatal, és a tagállamok a jogszabályok 
átültetésén felül tesznek-e további intézkedéseket a foglalkoztatás és képzés terén a nőket 
érő megkülönböztetés elleni védelem támogatására, és célzott megelőző intézkedések
révén továbbfejlesztik-e ezt a védelmet;

11. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a tagállamokban az áldozatok védelmét 
ellátó ombudsmani hivatalok számára kielégítő finanszírozást és személyzetet 
biztosítanak-e annak lehetővé tétele érdekében, hogy teljes mértékben el tudják látni a 
férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az 
előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, a 2002/73/EK 
irányelvvel módosított 76/207/EGK irányelv 8a. cikke szerinti feladataikat;

12. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a tagállamok gondoskodnak-e arról, hogy 
a 2002/73/EK irányelv betartásában jogszerűen érdekelt áldozatokat, valamint 
szövetségeket és szervezeteket ne akadályozzák jogi vagy más korlátok – például túlzottan 
rövid határidők – abban, hogy bírósági eljárást indítsanak a megkülönböztetéssel 
szembeni védelem szabályainak és az egyenlő jogoknak a megsértésével kapcsolatban, 
vagy az áldozatok esetében abban, hogy kiálljanak a 2002/73/EK irányelv szerinti teljes 
körű jogai mellett más igazgatási eljárások során; 
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13. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, a szakszervezeteket, a munkáltatókat és valamennyi 
kormányzati és nem kormányzati szereplőt, hogy fokozzák a meglevő jogi garanciákkal, 
valamint az egyenlő bánásmódról szóló jog helyes és hatékony alkalmazásával 
kapcsolatos tudatosság növelését célzó közös tevékenységeiket, valamint javítsák a 
megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogorvoslat lehetőségeiről nyújtott tájékoztatást;

14. fenntartja, hogy haladéktalanul lépéseket kell tenni azért, hogy a 2002/73/EK irányelvnek 
teljes körűen és eredményesen érvényt szerezzenek a megkülönböztetés elleni küzdelem 
érdekében; sürgeti a tagállamokat, hogy saját hagyományaiknak megfelelően nagyobb 
jelentőséget tulajdonítsanak a kollektív tárgyalásoknak, biztosítsák a munkavégzés 
méltóságát, szigorúbban felügyeljék a munkakörülményeket, a munkahelyi egészséget és 
biztonságot, valamint szüntessék meg a közvetlen és közvetett bérdiszkriminációt;

15. rámutat, hogy a kollektív tárgyalások jelentős szerepet játszanak a nőket érintő 
megkülönböztetés elleni küzdelemben, valamint a munkához jutásban, a bérezésben, a 
munkakörülményekben, a pályafutásuk során való előrejutásban és a szakképzésben; 
hangsúlyozza, hogy a határozatlan idejű szerződések jelentik továbbra is a normát;

16. kiemeli a nők és férfiak közötti tényleges egyenlőség (egyenlő fizetés, szülői szabadság, 
jogokat biztosító, magas minőségű munkahelyekhez jutás, egyenlő hozzáférés az 
élethosszig tartó tanuláshoz, egyenlő képviselet a döntéshozatalban és a munkahelyi, 
nemen alapuló erőszak megszüntetése) elérését célzó konkrét politikák és célok, valamint 
a nők és a férfiak számára a munka és munkaidő a munka és a családi élet közötti 
egyensúlyt jobban szolgáló megszervezésének szükségességét;

17. rámutat, hogy a nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a szülői szabadság tekintetében, 
különösen a fogyatékkal élő gyermekek szülei számára; 

18. hangsúlyozza az új és jobb oktatási és szociális létesítmények iránti igényt a gyermekek, 
fiatalok és idősebb felnőttek számára egyaránt, beleértve a több (és jobb) tanulási 
lehetőséget; felhívja a tagállamokat, hogy célzott intézkedésekkel vessenek véget a 
lányokat és fiatal nőket az iskolából a képzésre, illetve a képzésből a szakmai életre való 
átállás során, továbbá a gyermekek vagy rokonok gondozására szolgáló szabadság után a 
munkaerőpiacra való visszailleszkedés során érő megkülönböztetésnek; rámutat, hogy 
állami gyermekgondozási intézményekre és idősgondozásra van szükség; felhívja a 
tagállamok figyelmét a 2002-es barcelonai csúcstalálkozón e témákban vállalt 
kötelezettségekre;

19. hangsúlyozza, hogy az anyasági és szociális biztonsági jogokat is beleértve teljes körű 
jogokat kell biztosítani minden dolgozó nő számára, beleértve az önálló vállalkozó vagy a 
családi gazdaságokban dolgozó nőket is;

20. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen mértékben éltek a tagállamok az egyedi 
támogató intézkedések megtételének lehetőségével azon esetekben, amikor a nőket a 
szakmai pályájuk során érő hátrányok különösen komolyak és nyilvánvalók; felhívja a 
Bizottságot, hogy készítsen jelentést erről a kérdésről;

21. fontosnak tartja, hogy vizsgálják meg az egyes munkakörök pontos elemzésére szolgáló 
olyan módszertan kialakításával kapcsolatos kérdést, amely garantálni fogja az egyenlő 
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díjazáshoz való jogot a nők és a férfiak számára, megfelelő elismerést biztosít az egyének 
és foglalkozások számára és ugyanakkor kellő méltósággal felruházza a munkát mint 
strukturáló tényezőt, a vállalkozások termelékenységének, versenyképességének és 
minőségének javítása, valamint mind a férfi, mind a női munkavállalók életének javítása 
érdekében; úgy véli, hogy az e területre vonatkozó tudományos elemzések 
nélkülözhetetlenek a munka társadalmi értékének mérésére szolgáló, a különböző 
tevékenységek fontossága szerint a nemeket hagyományosan megkülönböztető 
elképzeléseken alapuló és az ágazatok közötti, strukturális bérezési egyenlőtlenségek 
fennmaradását eredményező jelenlegi módszer megváltoztatásához;

22. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozzák meg az egyenlő bánásmód 
egyértelmű, részletes és mérhető mutatóit és normáit a vállalkozásokban a nemek közötti 
kapcsolatoknak és a nők jogai tiszteletben tartásának értékeléséhez; úgy gondolja, hogy a 
pozitív példák népszerűsítésére van szükség, és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 
jogszabályok megsértése lehetne az egyik kritériuma annak, hogy valamely 
vállalkozásnak ne ítéljenek oda közbeszerzési szerződést;

23. felhívja a Bizottságot, hogy szükség esetén ajánlja fel szakértelmét a tagállamoknak, és 
tegyen határozott intézkedéseket a munkaerőpiacon a nők és férfiak egyenlő 
bánásmódjára vonatkozó helyes gyakorlatok cseréjének támogatására;

24. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a társaságoknál emberi erőforrásokra vonatkozó politikákat és a nemek 
közötti egyenlőséget előmozdító pozitív intézkedéseket határozzanak meg és hajtsanak 
végre, és ösztönözni kell azokat a tájékoztatási és képzési intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik a szervezetek és társaságok körében hatékonynak bizonyult gyakorlatok 
előmozdítását, átadását és átvételét;

25. felhívja a Bizottságot, hogy gondosan kövesse nyomon a 2002/73/EK irányelv átültetését, 
illetve az átültetésből fakadó jogszabályok betartását, és folytassa a nyomásgyakorlást a 
tagállamokra.



AD\731051HU.doc 7/7 PE405.896v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 25.6.2008

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

41
1
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, 
Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Ona 
Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, 
Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, Jean Spautz, 
Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Jean Marie Beaupuy, Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, 
Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, 
Patrizia Toia, Glenis Willmott


	731051hu.doc

