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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy:

A. állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság azon célját, hogy elemezze a férfiak és nők díjazása közötti 
különbséget, és célzott megközelítést fejlesszen ki a bérkülönbség, valamint a női 
foglalkoztatási piac azon szegregálódásának leküzdésére, amelynek e jelenség a 
velejárója; hangsúlyozza, hogy a már létező számos tanulmány és hatalmas adattömeg 
jelzi, hogy az előrehaladás túlságosan lassú (az 1995. évi 17%-os bérkülönbség 2005-re 
15%-ra csökkent). 

2. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a vonatkozó statisztikáknak egységesnek, 
összehasonlíthatónak, teljes körűnek és olyan kialakításúnak kell lenniük, ami figyelembe 
veszi az alkalmazottak besorolásának és szervezésének, valamint a munkaszervezet 
megreformálásának új rendszereit, valamint úgy véli, hogy a bérkülönbséget nem 
egyszerűen a bruttó órabér eltérése alapján kell meghatározni, hanem figyelembe kell 
venni olyan tényezőket is, mint az egyéni bérkiegészítések, a munkakörbesorolás, 
munkaszervezési minták, szakmai gyakorlat és termelékenység, amit nem kizárólag 
mennyiségi szempontból (azaz amikor a munkavállaló ténylegesen a munkahelyen 
tartózkodik) kell mérni, hanem minőségi szempontból is.

3. úgy véli, hogy az arra irányuló stratégia, hogy orvosolják a bérkülönbséget, a 
munkaerőpiac horizontális és vertikális szegregációját, valamint azon munkakörök és 
ágazatok sztereotip megítélését, ahol rendszerint a nők vannak túlsúlyban, olyan 
különböző szinteken megvalósuló, jogszabályi és egyéb rendelkezések keretrendszerét 
igényli, amely megkülönböztetést tesz a díjazás terén gyakorolt hátrányos 
megkülönböztetés, valamint a közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésen 
túlmutató más tényezőkön alapuló díjazásbeli eltérések között, hiszen míg az előbbi 
közvetlenül a jogalkotás hatókörébe tartozik, az utóbbi ellen célzott politikákkal és egyedi 
intézkedésekkel kell küzdeni.

4. Megítélése szerint a bérkülönbség mérséklésére javasolt különféle megközelítéseknek –
szem előtt tartva azon különféle érdekelteket, akikre azok irányulnak, azaz a tagállamokat, 
szociális partnereket és az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteket – a gazdasági, 
foglalkoztatási és szociális politikák és intézkedések megfelelő kombinációján kell 
alapulniuk, ideértve a következőket:

a) szakpolitikák a munka családi és magánélettel való összeegyeztetésének lehetővé tételére, 
a gyermekgondozási és más gondozási szolgáltatásokra (amelyeknek az egyedi 
alkalmazotti jogállástól és a szerződés típusától függetlenül rendelkezésre kell állniuk), a 
rugalmas munkaszervezésre és munkaidőre, valamint az anyasági, apasági, szülői és 
családi szabadságra kiterjedően,

b) költségvetési és szociális biztonsági politikák, ideértve a méltánytalan és indokolatlan 
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díjazásbeli szakadék ellentételezésére kialakított, a nemek közötti esélyegyenlőséget szem 
előtt tartó és a nők foglalkoztatásának fellendítését célzó intézkedéseket,

c) egyedi intézkedések a lisszaboni stratégia 2008–2010 közötti ciklusára vonatkozó integrált 
iránymutatások végrehajtását szolgáló nemzeti programok keretében, amelyeket minden 
országban a helyi feltételek figyelembe vételére alakítanak ki, és amelyek biztosítják, 
hogy az ütemezésnek megfelelően végrehajtásra kerüljön a 2006/2010 közötti, a nők és 
férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv, 

d) határozott és pontos intézkedések (a Szerződés 141. cikkének (4) bekezdése értelmében) a 
bérkülönbség és a nemek közötti szegregáció jóvátételére, amelyet a szociális 
partnereknek és az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteknek kell különböző 
szerződéses és ágazati szinteken érvényre juttatniuk, úgy mint: a szociális partnerek 
kötelezése bérmegállapodások megkötésére, módszeres vizsgálatok az egyenlő díjazással 
kapcsolatban, a vállalati egyenlőségi tervek végrehajtása, kvalitatív és kvantitatív célok 
kitűzése és teljesítményértékelés, az érintett felek által jóváhagyott, bevált gyakorlatok 
cseréje, amihez a tapasztalt akadályok és nehézségek számbevétele kapcsolódik,

e) a közbeszerzési szerződésekbe olyan kikötés felvétele, amely előírja a nemek közötti 
egyenlőséget és az azonos díjazást, és olyan különleges címke bevezetése, mint a nemek 
közötti egyenlőséggel és díjazással foglalkozó politikák tekintetében a cégeknek adható 
„minőségi tanúsítás”, amely meghatározott előnyöket biztosítana azok számára a nemzeti, 
helyi és európai támogatási intézkedésekhez és támogatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében, valamint lényegesen növelné esélyeiket a közbeszerzési szerződések 
biztosítására.

B. állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő javaslatokat:

1. szükségesnek tekinti a Szerződés 141. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelő 
értelmezését és végrehajtását, valamint azt, hogy intézkedéseket hozzanak a vonatkozó 
irányelvvel kapcsolatban (európai szinten és/vagy a nemzeti szintű átültetéssel és 
alkalmazással kapcsolatban), különös tekintettel a következőkre:

a) a bér- és a foglalkozási szociális biztonsági rendszerek koncepciói, biztosítva, hogy ezek 
olyan módon kerüljenek kialakításra, hogy teljes mértékben tükrözzék az új munkakör-
besorolási rendszerekben szereplő adatokat és értékeléseket, 

b) munkakörbesorolás, egyidejűleg biztosítva, hogy a díjazás meghatározásakor 
adatforrásként és értékelési hálóként felhasználásra kerüljenek a munkaerő besorolása és 
szervezése, valamint a munkaszervezés új módszerei, kellően figyelembe véve az 
összehasonlíthatóság elvét, 

c) az esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek feladatai, annak biztosításával, hogy 
jelentősebb szerepet töltsenek be a szociális partnerek mellett,

d) a munkaadók által a férfiak és nők közötti egyenlő munkahelyi elbánással kapcsolatban 
adott információk, a bérkülönbségekről konkrétabb és célzottabb információkra vonatkozó 
rendelkezések meghozatala, a szociális partnerek és az esélyegyenlőséggel foglalkozó 
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szervezetek nagyobb fokú részvételével és sajátos szerepével együtt. 

2. meggyőződése, hogy alapvető fontosságú az irányelv azon rendelkezései megfelelőbb és 
gyorsabb végrehajtásának biztosítása, amelyeknek célja a bérkülönbségek annak 
biztosításával történő orvoslása, hogy a tagállamok, a szociális partnerek és az 
esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezetek alkalmazzanak olyan intézkedéseket, mint 
például a szociális partnerek által 2005 márciusában jóváhagyott „A nemek közötti 
egyenlőség cselekvési kerete” című dokumentumban lefektetett intézkedések, a 
következők előírása révén:

a) a bérkülönbségek orvoslására szolgáló gyakorlati eszközökre vonatkozó információk és 
iránymutatások terjesztése (különösen a KKV-k körében), beleértve a nemzeti és ágazati 
kollektív szerződéseket is, 

b) nemspecifikus, átlátható és hozzáférhető statisztikai adatok összeállítása (olyan módszerek 
használatával, amelyek nagyszámú változót vesznek figyelembe nemzeti, ágazati és 
vállalati szinten),

c) átlátható és nemsemleges munkaértékelési rendszerek kialakítása olyan alapon, amely 
szerint egyedi esetekben szükség szerint lehetséges annak értékelése, hogy a 
munkakörleírás és a díjazási szempontok hátrányos megkülönböztetést valósítanak-e meg,

d) a szociális partnerek szakirányú képzése olyan elemzési eszközök és célzott intézkedések 
rendszere alapján, amelyet a szerződések megszövegezésekor vagy annak ellenőrzésekor 
kell használni, hogy végrehajtásra kerültek-e a bérkülönbségek kezelését célzó szabályok 
és politikák.
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