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A nemek közötti egyenlőség olyan alapvető jog, amely az EU-s jogban kiemelt fontossággal 
bír. Az Amszterdami Szerződés világosan az EK feladatai és célkitűzései közé sorolta az 
egyenlőtlenségek megszüntetését és a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítását (EK-
Szerződés 2. és 3. cikke), ezzel felszólítva a tagállamokat és minden európai intézményt, hogy 
lépjenek fel ezen a területen.

Mindazonáltal, amint a Huszonhetek Európájában a 2007-es évben a férfiak és nők 
foglalkoztatási aránya között kimutatott 28,4 százalékpontos különbség is jelzi1, a 
munkaerőpiacon fellépő nemi egyenlőtlenség továbbra is megoldandó szerkezeti problémát 
jelent. Az ennek értelmében való cselekvés nemcsak azért kiemelt fontosságú, mivel az 
egyenlőség egyértelműen alapvető emberi jog, hanem azért is, mivel a 2000. márciusi 
lisszaboni Európai Tanács az Európai Unió célkitűzései közé sorolta a nők foglalkoztatottsági 
arányának 60%-kal való növelését 2010-ig.

Továbbá, amint a fizetésekben megmutatkozó különbségekben is látható – az EU-ban a 
férfiak és nők fizetése közötti átlagos különbség 15% –, a nemi egyenlőtlenségeket nemcsak a 
foglalkoztatás arány szintjén, hanem a foglalkoztatás minősége szintjén is meg kell szüntetni. 
A Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének a nemi alapú fizetéskülönbség globális 
helyzetéről szóló 2008-as jelentése úgy találta, hogy a nők magasabb képzettsége nem vezet 
szükségszerűen kisebb fizetésbeli különbségekhez, hanem bizonyos esetekben a különbség a 
képzettségi szinttel együtt nő. 

Másfelől pedig a tapasztalat és a kutatások azt mutatják, hogy a létező egyenlőtlenségekhez 
képest a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos bírósági eljárások és panaszok száma 
elenyésző. Abban a társadalmi-gazdasági kontextusban, amelyben a nőket nélkülözhető 
munkaerőnek tekintik, és mivel nem áll rendelkezésükre elégséges információ és támogatás, a 
nők nagyon nehezen tudnak érvényt szerezni a jogaiknak.

Az 1976-os, a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv 
módosítása

Az Amszterdami Szerződés hatálybalépése jelezte az 1976-os, a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv módosításának pillanatát az Európai Bíróság 
által kialakított esetjog és az új társadalmi realitások fényében.

Az ebből származó 2002/73/EK irányelvről, amelyet a diszkriminációmentesség érdekében 
elfogadott hasonló jogszabályok (2000/78/EK és 2000/48/EK irányelvek) befolyásoltak, a 
Parlament és a Tanács közösen határoztak. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság fontos 
szerepet játszott a módosításban, és sok új elem beemelését kezdeményezte, amelyek az új 
irányelvet a nemek közötti egyenlőség érdekében tett erőfeszítések fontos mérföldkövévé 
tették. 

Az alábbi elemek beemelésével a módosított irányelv lényegében változtatta meg a megelőző 
jogszabályokat:

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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- a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés meghatározásainak és a zaklatás, 
valamint a szexuális zaklatás fogalmának beemelése egy jogilag kötelező erejű szövegbe;

- a tagállamok felé irányuló azon elvárás, hogy lépéseket tegyenek a vállalatok 
mozgósítására, hogy azok minden nemi alapú hátrányos megkülönböztetési viselkedést 
megelőzzenek, különös tekintettel a zaklatásra és a szexuális zaklatásra;

- a tagállamok arra való ösztönzése, hogy a törvények kidolgozása és végrehajtása során
aktívan alkalmazzák a nemek közötti esélyegyenlőség elvét;

- a tagállamok felé irányuló azon elvárás, hogy hozzanak létre kormányzati testületeket a 
nők és férfiak közti egyenlő bánásmód előmozdítása érdekében („esélyegyenlőségi 
testületek”);

- a nők és férfiak szülési szabadságról való visszatérési jogának védelme, valamint azon 
tagállamokban, ahol ezeket elismerik, az apasági és az örökbefogadási szabadság joga;

- a tagállamok felé irányuló azon elvárás, hogy lépéseket tegyenek a társadalmi párbeszéd 
előmozdítása érdekében;

- a nem kormányzati szervek szerepének erősítése az egyenlőség előmozdításában;
- a tagállamok felé irányuló azon elvárás, hogy előmozdítsák a vállalatok egyenlőségi 

terveinek elfogadását; 
a tagállamok felé irányuló azon elvárás, hogy jogszabályban fogalmazzák meg a jogsértésekre 

alkalmazandó szankciókat, és tegyék meg a megfelelő lépéseket ezek alkalmazása 
biztosításának érdekében. A szankcióknak, amelyek az áldozat számára fizetendő 
kártérítést is magukban foglalhatják, hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük.

Az 2002-es, a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv 
végrehajtása 

Az irányelv 2. cikke értelmében a tagállamoknak legkésőbb 2005. október 5-ig 
jogszabályokat és közigazgatási intézkedéseket kell elfogadniuk a 2002/73/EK irányelvnek 
való megfelelés érdekében, vagy biztosítaniuk kell, hogy a munkáltatói és munkavállalói 
szervezetek megállapodás révén garantálják az előírt követelmények érvényesülését. A 
tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy ezen 
megállapodások mindenkor garantálják az irányelv által előírt követelmények érvényesülését, 
és erről azonnal tájékoztassák a Bizottságot. Továbbá, a tagállamok három éven belül közlik a 
Bizottsággal mindazokat az információkat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy jelentést 
állítson össze ezen irányelv alkalmazásáról az Európai Parlament és a Tanács számára.

Az említett jelentés ismertetése után kulcsfontosságú lesz annak megállapítása, hogy milyen 
speciális lépéseket tettek meg a tagállamok az irányelv végrehajtása érdekében, különös 
tekintettel az alábbiakra:

- a „közvetlen hátrányos megkülönböztetés”, „közvetett hátrányos megkülönböztetés”, 
„zaklatás” vagy „szexuális zaklatás” fogalmainak átfogó átültetése;

- az irányelv alkalmazási köre a köztisztviselők és az önálló vállalkozók beemelése;
- megfelelő illetékességgel és erőforrásokkal rendelkező, független nemzeti kormányzati 

testületek létrehozása a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés nélküli egyenlő 
bánásmód előmozdítása és folyamatos megfigyelése;

- a bírósághoz fordulás joga;



PE407.598v01-00 4/5 DT\724725HU.doc

HU

- a szankciók lehetővé teszik az áldozatoknak megítélt visszatartó erejű és arányos 
kártérítéseket, ami azt jelenti, hogy nem hoztak létre előre megállapított plafonértékeket;

- a szervezetek azon joga, hogy az áldozatok képviseletében vagy azok támogatóiként részt 
vegyenek a bírósági eljárásokban;

- a kormány azon elkötelezettsége, hogy rendszerezett stratégiákat dolgoz ki a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, beemelve a megelőző lépéseket;

- a 2. cikk (8) bekezdésében található intézkedések életbeléptetése a férfiak és nők közötti 
teljes egyenlőség gyakorlatának biztosítása érdekében (azaz a pozitív intézkedések);

- felügyeleti eljárások létrehozása a munkahelyi gyakorlat megfigyelése céljából, a 
munkavállalás terén jelentkező nemi alapú hátrányos megkülönböztetés csökkentése 
érdekében;

- olyan módszerek kidolgozása, amelyek révén ösztönözni lehet a munkáltatókat arra, hogy 
szabályos időközönként információkkal szolgáljanak a nők és férfiak közötti egyenlő 
bánásmódról;

- a nemi sajátosság alapján alapuló kirekesztés körülírása és meghatározása;
- konzultáció és párbeszéd azokkal a szociális partnerekkel és a civil szervezetekkel, 

amelyeknek jogos érdeke a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem.

A 2002/73-as irányelv elfogadásával az Európai Unió hatékony eszközt alkotott  a nemzeti 
jogszabályrendszernek a munkavállalás térén történő egyenlő bánásmód kérdésében való 
javítása érdekében, azonban a végrehajtás lassúsága vagy alacsony színvonala veszélyezteti a 
lisszaboni stratégia végrehajtását, és annak lehetőségét, hogy az EU társadalmi és gazdasági 
kapacitása által nyújtott lehetőségek teljes körűen kiaknázásra kerüljenek.

A 2002/73/EK irányelv alkalmazása és átültetése, valamint a Bizottság által követett 
eljárások:

Mindeddig csak Spanyolország ültette át megfelelően a 2002/73/EK irányelvet.

1) A tájékoztatás elmulasztása esetén alkalmazandó eljárások:

A 2002/73/EK irányelv átültetési határidejének lejártakor kilenc tagállam nem tájékoztatta a 
Bizottságot az irányelv átültetéséről. Ennek következtében a Bizottság jogsértési eljárásokat 
indított ezen tagállamok ellen.

2008 májusában Luxemburg és Belgium ellen még mindig folynak az eljárások. A Bíróság 
nemrégiben (2008. március 6-án) hozott ítélete megerősíti, hogy Luxemburg még nem tett 
eleget a kötelezettségeinek. 

Belgium hiányosan hajtotta végre az irányelvet, mivel regionális szinten még mindig hiányzik 
néhány jogszabály.

2) Meg nem felelés esetén alkalmazandó eljárások:

Az irányelv összetettsége és rendelkezéseinek újdonsága miatt a Bizottság a 2002/73/EK 
irányelv átültetésében számos problémát fedezett fel. A Bizottság ennek értelmében 22 
tagállamnak hivatalos értesítő levelet küldött ki annak ellenére, hogy várhatóan számos 
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panasz megoldást nyer a Bizottság és a tagállamok közötti párbeszéd során.


	724725hu.doc

