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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATI JAVASLATA

A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006-2010
(2006/2132(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv 2006-2010” című 
bizottsági közleményre (COM(2006)0092)1,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához 
kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról (2001-2005) szóló, 2000. december 20-i 
2001/51/EK tanácsi határozatra2 és az Európai Parlament e kérdésről szóló 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete emberi jogi és különösen a nők jogait érintő 
jogi eszközeire, különösen a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményre, és az ENSZ egyéb, a nőkkel 
szembeni erőszak témájában létrehozott eszközeire, mint amilyen az emberi jogi 
világkonferencián elfogadott bécsi nyilatkozat és cselekvési program, valamint az ENSZ 
Közgyűlésének a nők elleni erőszak felszámolásáról szóló, 1993. december 20-i 48/104. 
sz., a nők elleni, családon belüli erőszak felszámolásáról szóló, 2004. február 19-i 58/147. 
sz., a nőkkel szemben a becsület védelmében elkövetett bűncselekményekről szóló, 2003. 
január 30-i 57/179. sz., a nők elleni erőszak felszámolására irányuló bűnmegelőzési és 
büntetőjogi intézkedésekről szóló, 1998. február 2-i 52/86. sz. határozata,

– tekintettel az 1995. szeptember 15-én Pekingben rendezett, a nők helyzetéről szóló 
negyedik világkonferencián elfogadott cselekvési programra, és az Európai Parlament 
2000. május 18-i, a pekingi cselekvési program nyomon követéséről szóló 
állásfoglalására4,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlése nők helyzetével foglalkozó bizottsága 2005. március 4-én 
tartott 49. ülésének zárójelentésére,

– tekintettel a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó bizottsági tanácsadó 
testületnek a nemek közötti egyenlőség dimenziójának a nemzeti költségvetésekbe történő 
beépítéséről szóló 2003. májusi jelentésére,

– tekintettel a lisszaboni Európai Tanács elnökségének 2000. március 23-i és 24-i, a 
barcelonai Európai Tanács elnökségének 2002. május 15-i és 16-i, a brüsszeli Európai 
Tanács elnökségének 2003. március 20-i és 21-i, valamint ez utóbbi 2004. március 25-i és 
26-i következtetéseire, ,

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL L 17., 2001.1.19., 22. o. 
3 HL C 223., 2001.8.8., 153. o. 
4 HL C 59., 2001.2.23., 258. o. 
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– tekintettel a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 
2005. július 12-i 2005/600/EK tanácsi határozatra1,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség perspektívájára vonatkozó lisszaboni stratégia 
jövőjéről szóló, 2006. január 19-i saját állásfoglalására2,

– tekintettel a munka, a család és a magánélet összeegyeztethetőségéről szóló, 2004. 
március 19-i saját állásfoglalására3,

– tekintettel a munkaidő szervezéséről szóló, 2004. február 11-i saját állásfoglalására4,

– tekintettel a Nemzetközösség által a nemek közötti egyenlőség tárgyában 2005-2015-re 
elfogadott cselekvési tervre,

– tekintettel az eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság beszámolójára és a Fejlesztési 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-
0000/2006),

A. mivel az ENSZ emberi jogi világkonferenciáján 1993. június 25-én elfogadott, az emberi 
jogokról szóló bécsi nyilatkozat megerősíti, hogy a „nők és leányok emberi jogai 
elidegeníthetetlen, teljes és oszthatatlan részét képezik az egyetemes emberi jogoknak”,
és mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értéke, amelyet az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unió alapjogi chartája is elismer, 

B. mivel a nőkkel szembeni erőszak az emberi jogok megsértésének legelterjedtebb, 
földrajzi, gazdasági vagy társadalmi határokat nem ismerő formája, és mivel a nemzeti, 
közösségi és nemzetközi erőfeszítések ellenére az erőszaknak áldozatul eső nők száma 
riasztó5, 

C. mivel a szakképzés, a személyhez kötött szolgáltatások, a munkavállalás, a családi 
kötöttségek, a nyugdíjjogosultság és a különválás vagy a házasság felbontása esetén őket 
megillető jogvédelem terén fennálló tartós megkülönböztetés és egyenlőtlenségek miatt a 
szegénység nagyobb számban fenyegeti a nőket, ideértve azokat is, akik dolgoznak6, 
különösen a gazdaságilag függő helyzetben lévő nők esetén,

D. mivel az Európai Unió és tagállamai kulturális és társadalmi értékei, vagyis az emberi 
méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a párbeszéd és a részvétel, az Európai Unió 
valamennyi állampolgára és lakója örökségét képezi, mivel ezen értékek biztosítása az 

  
1 HL L 205., 2005.8.6., 21. o.
2 Elfogadott szöveg, P6_TA(2006)0029.
3 HL C 102E ., 2004.4.28., 492. o.
4 HL C 97E., 2004.4.22., 566. o.
5 Az UNIFEM adatai alapján élete során háromból legalább egy nő szenvedett el erőszakot valamilyen 
formában.
6 Figyelembe véve azt is, hogy az esetek 85%-ban az egy szülőből álló családokban nő a családfő.
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Unió egyik prioritása és indoka az emancipációnak és az integrációnak, különösen olyan 
nők esetében, akik nyelvi, kulturális vagy vallási gátak miatt elszigetelt helyzetben 
vannak,

E. mivel a nemek közötti egyenlőség dimenziójának a nemzeti költségvetésekbe történő 
beillesztése az esélyegyenlőségi politika hatékony kormányzásának egyik alapvető 
eszköze, és mivel mostantól az e téren szerzett európai, nemzeti vagy regionális szintű 
ismeretek és tapasztalatok lehetővé teszik azoknak a közösségi költségvetésben és 
programokban történő alkalmazását a tervezés, a végrehajtás és az értékelés fázisában1.

F. mivel az EK-Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése, 13. és 152. cikke meghatározza a 
Közösség feladatát a nemek közötti egyenlőségnek az emberi egészségvédelmi politika 
keretében történő megvalósításában,

G. mivel a nők foglalkoztatására vonatkozó lisszaboni célkitűzések megvalósítása a 
koordináció nyílt módszerének keretén belül utólagos cselekvéseket igényel, amelyek a 
nemzeti vagy regionális szinten meglévő bevált gyakorlaton alapulnak, és amelyek 
különösen figyelembe veszik azt a kölcsönös függőséget, amely a képzési és a munkához 
jutásra vonatkozó politika, a jobb összeegyeztethetőséget célzó politikák, a nőknek a 
döntéshozatalban való részvételét szolgáló és hirdető politikák összefonódása folytán 
fennáll,

H. mivel a családi élet és a hivatás összeegyeztetésére irányuló politikának a nők éppúgy 
címzettjei, mint a férfiak, és mivel ezáltal szükség van egy olyan átfogó megközelítésre, 
amely szem előtt tartja a nőkkel szembeni megkülönböztetést és az új nemzedékeknek a 
teljes társadalom szempontjából betöltött fontos szerepét, 

I. mivel annak ellenére, hogy a nők az európai népesség 52%-át teszik ki, ez az arány nem 
tükröződik sem a hatalmi pozíciók megszerzésében, sem a hatalomban való részvételben, 
mivel a teljes társadalom reprezentativitása a politikák kormányzását és helyességét 
erősíti a népesség elvárásaihoz képest, és mivel ezenfelül nemzeti szinten rendelkezésre 
áll a megoldások olyan választéka (jogszabályok, megállapodások vagy 
magánkezdeményezések), amellyel egyedileg határozható meg a nők döntéshozatalban 
való részvétele,

J. mivel a Bizottság közleményében (COM (2005)0229) javasolt „e2010” (európai 
információs társadalom 2010) stratégiai dokumentum többek között az életminőség 
javítására irányul a társadalom egészének az információs társadalomban való részvétele 
révén,

1. megállapítja, hogy a Bizottság az esélyegyenlőségi stratégiában többéves perspektívát 
kíván követni;

2. felhívja a Bizottságot, hogy ezen ütemtervhez egy megfelelő programozási, végrehajtási, 
  

1 vö. többek közt az OECD, az UNIFEM, a Világbank, a Nemzetközösség Titkársága által az esélyegyenlőségért 
végzett munkákkal, valamint az Európa Tanács, a Miniszeterek Északi Tanácsa, illetve Hollandia munkaügyi és 
szociális ügyek minisztériuma által végzett tanulmányokkal és megvalósított projektekkel.
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ellenőrzési és értékelési ciklus kidolgozása érdekében hozzon létre egy általános keretet a 
nemek között egyenlőséget támogató politikák és programok értékelésére; külön kéri a 
férfiak és nők egyenlőségéről szóló közösségi keretstratégia 2000-2005 (COM 
(2000)0335) alapos értékelését, és az esélyegyenlőségre vonatkozó irányelvek, különösen 
a 86/378/EGK1, 86/613/EGK2, 89/391/EGK3, 92/85/EGK4, 2002/73/EK5 és 2003/41/EK6

irányelv végrehajtásának elemzését; e tekintetben fenntartja, hogy a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének gyors létrehozása elengedhetetlen az ütemterv állandó 
felügyeletéhez;

3. kéri a Bizottságot, hogy a nemek közötti egyenlőség politikáját ne csak az EU 
prioritásaként kezelje, hanem főleg úgy is, mint az emberi jogok tiszteletben tartásához 
alapvetően szükséges elvárást; ezt a megközelítést az együttműködésért tett erőfeszítés és 
a nők és gyermekek jogi védelmét szolgáló nemzeti intézkedések megerősítése útján kell 
megvalósítani, különösen: 

− a rabszolgasághoz hasonló helyzetben, erőszak, női nemi szerv megcsonkítása, 
kényszerházasság, többnejűség vagy a személyiségtől való megfosztás (pl. burka, 
csador vagy maszk kötelező viselete) esetén a cél a nulla tolerancia;

− a házasság felbontása vagy különválás esetén például a bíró által megállapított 
tartásdíjnak a munkabérből való közvetlen levonásával; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy segítse elő egy nőjogi európai charta létrehozását, amely 
átveszi a tagállamok nemzetközi kötelezettségvállalásaiból, az európai és tagállami 
jogszabályokból eredő alapelveket, és amely jelzi azokat a nemzeti, közösségi és 
nemzetközi szintű referenciaintézményeket és -szervezeteket, amelyekhez az Európai 
Unióban állampolgársággal rendelkező vagy ott lakó nők a jogaik megsértése esetén 
fordulhatnak; 

5. felkéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem erősítették meg az Egyesült Nemzetek 
nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, 
különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, 
visszaszorításáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvet („palermói jegyzőkönyv”), hogy 
azt késedelem nélkül tegyék meg;

  
1 A Tanács 86/378/EGK irányelve (1986. július 24) a férfiak és nők közti egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
2 A Tanács 86/613/EGK irányelve (1986. december 11.) a valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a 
mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, 
valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről.
3 A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és 
egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről. 
4 A Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről.
5 A Tanács 2002/73/EK irányelve (2000. szeptember 23.) a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 
76/207/EGK tanácsi irányelv módosításáról.
6 A Parlament 2003/41/EK irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények 
tevékenységéről és felügyeletéről.
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6. úgy véli, hogy a tagjelölt országokkal folytatott csatlakozási tárgyalások keretében 
alapvető elvárás a nők jogainak tiszteletben tartása, más emberi jogokhoz hasonlóan; 
ezért arra kéri a Bizottságot, hogy ellenőrizze ezekben az országokban a nőket érő 
megkülönböztető magatartásokra és erőszakra vonatkozó adatokat, és azokról 
tájékoztassa az Európai Parlamentet és a Tanácsot, valamint tevőlegesen támogassa a 
csatlakozni kívánó országokat a PROGRESS és a DAPHNE közösségi programokban 
való részvételre;

7. felkéri a Bizottságot, hogy konkrét kezdeményezéseket fogadjon el a bevándorolt nők 
emancipációja és integrációja érdekében, különösen a harmadik országok 
állampolgárainak integrációját szolgáló keretprogram, valamint a nyelvtanulást, az 
alapelvekből, a fogadó ország hatályos jogszabályaiból (mint amilyen a többnejűség 
tilalma a családegyesítés folyamán) és az Unió alapértékeiből eredő jogokat és 
kötelezettségeket támogató cselekvések keretében; ezeket az előfeltételeket kötelezően 
teljesíteni kell az uniós polgárság megszerzéséhez;

8. felkéri a Bizottságot, hogy indítsa el a nemek közötti egyenlőség dimenziójának az 
Európai Unió költségvetésébe és a közösségi programokba, különösen a strukturális 
alapokba, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó 
hetedik keretprogramba (2007–2013), az egészségügy és a fogyasztóvédelem területére 
vonatkozó közösségi cselekvési programba (2007–2013) és a közegészségügyre 
vonatkozó közösségi cselekvési programba (2003–2008) történő beépítéséről szóló első 
kísérleti projekteket; ezeknek a kísérleti projekteknek fel kell tárniuk az Unió 
költségvetésének a nemek közötti egyenlőségre kifejtett hatását (átfogó megközelítés), a 
kifejezetten a nők részére megállapított kvóták és kikötések hatékonyságát, maguk a nők 
is javasolhatnak projekteket, és elemezniük kell azokat a nehézségeket, amelyekkel a nők 
a fenti programokban való részvétel során találkoznak (egyedi megközelítés);

9. felkéri a tagállamokat, hogy a foglalkoztatásra és társadalmi integrációra vonatkozó 
nemzeti cselekvési terveikbe építsék bele vagy erősítsék meg bennük azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a nők egyenlő megbecsültséggel történő munkaerőpiaci 
belépésének és vállalkozóvá válásának a támogatása, új munkalehetőségek – különösen 
az egészségügyi és szociális ágazatban – felkutatása és támogatása, a személyes és a 
családnak nyújtott szolgáltatások – ahol a munkákat lényegében a nők végzik –
azonosítása és támogatása, kiemelve e munkák társadalmi értékét és egy olyan normatív 
keretet alkotva, amely lehetővé teszi a szolgáltatások minőségének és a szolgáltatást 
nyújtók méltóságának a biztosítását;

10. felkéri a tagállamokat, hogy a lisszaboni stratégia végrehajtása keretében nevezzék ki a 
nemek közötti egyenlőség nemzeti felelősét („Madame Lisszabon”), akinek feladata 
részvétel a különböző nemzeti tervek elkészítésében és felülvizsgálatában, és azok 
végrehajtásának ellenőrzése a nemek közötti egyenlőség dimenziójának e tervek által 
meghatározott politikákba és célkitűzésekbe történő beépítése céljából;

11. felkéri a Bizottságot, hogy a férfi és női munkavállalók egyenlő díjazására vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítése céljából különösen a munkaügyi ellenőrzés elemei és a 
megkülönböztetés esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek szempontjából
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kiemelten kezelve vizsgálja felül a 75/117/EGK tanácsi irányelvet1;

12. felkéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a szociális partnerekkel együttműködve 
indítsa el a család és a munka összeegyeztethetőségére vonatkozó politikák 
felülvizsgálatát;

− biztosítva, hogy a vállalkozáson belüli megkülönböztetések felszámolása és a 
demográfiai folyamatok fellendítése érdekében az anyasági támogatást ne a 
vállalkozás, hanem a közösség fizesse,

− javítva a gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat és az önellátásra képtelen személyeknek 
nyújtott segítő szolgáltatásokat (gyermekek, fogyatékossággal élők, idősek), valamint 
a munka és a magánélet által megkívánt elvárások teljesítése érdekében az éjjel is 
nyitva tartó hálózat legkisebb méretének meghatározásával e szolgáltatások 
rugalmasságát;

− az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött 
keretmegállapodásról szóló 96/34/EK tanácsi irányelv2 következő felülvizsgálata 
keretében kötelezővé téve a 30 napos apai szabadságot; 

13. felkéri a Bizottságot, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által végzett 
munka és a határozathozatalra készült adatbázisban rögzített fejlődés alapján 3 vizsgálja 
meg, hogy nemzetközi, nemzeti vagy regionális szinten fennáll-e az a helyes gyakorlat, 
amely lehetővé teszi a nők számára a döntéshozatali folyamatokban való részvételt, majd 
ezt követően e döntések terjesztésének és elfogadtatásának az elősegítését;

14. úgy véli, hogy a társadalomban elfoglalt női szerepek pozitív példáinak, a nemek közötti 
egyenlőség megvalósításában, továbbá a család és a magánélet összeegyeztethetőségében 
való férfiúi részvételnek a médiában történő terjesztése hatékony eszköze az 
előítéletekkel szembeni harcnak; ebből adódóan felkéri a Bizottságot, hogy többek között 
a Média 2007 program keretében készítsen kezdeményezéseket, amelyekkel 
mozgósíthatja a médiát a maga által közvetített előítéletekkel szemben és előmozdíthatja 
az esélyegyenlőséget;

15. kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlament hatáskörrel 
rendelkező bizottságát, illetve bizottságait az ütemterv haladásának nyomon követéséről;

16. megbízza az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, valamint a 
helyi, regionális és nemzeti szinten az esélyegyenlőség kérdésében hatáskörrel 
rendelkező végrehajtó és választott szerveknek.

  
1 HL L 45., 1975.2.19., 19.o.
2 HL L 145. 1996.6.19., 4. o.
3 A Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatóságának projektje, amely összegyűjti és elemezi a nők 
döntéshozatalban való részvételét (politikai intézmények, közigazgatás, szociális partnerek és ntézmények, 
valamint a főbb nem kormányzati szervezetek). 
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INDOKOLÁS

A. ÜTEMTERV

Az esélyegyenlőségre vonatkozóan a Bizottság által előterjesztett 2006-2010-es ütemterv1 hat 
prioritást élvező cselekvési területet határoz meg, amelyek számos kulcsfontosságú 
intézkedésre oszlanak, és tartalmaz két, egyrészt az elért haladás ellenőrzésére szolgáló 
jelzőrendszer kidolgozásáról, másrészt a Bizottság esélyegyenlőség tárgyában hatáskörrel 
rendelkező szolgálatairól és bizottságairól szóló mellékletet.

A Bizottság elvégezte az ütemterv hatásának értékelését2, amely leírja a nemek közötti 
egyenlőség más, itt meghatározott prioritási területekhez képest megfigyelhető jelenlegi 
európai helyzetét.

A Bizottság dokumentuma a Bizottság belső struktúrájának megerősítésével és a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásával tervezi az igazgatás javítását a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának valamennyi közösségi politikába történő beépítése 
érdekében.

1. Prioritásként meghatározott területek: 

1. A nők és a férfiak egyenlő gazdasági függetlenségének megvalósítása;

a) A lisszaboni célok elérése 
b) A nők vállalkozásainak ösztönzése 
c) A nemek közötti egyenlőség a szociális védelemben és a szegénység elleni 

küzdelemben
d) A nemek közötti egyenlőség dimenziójának elismerése az egészségügy területén
e) A többszörös, különösen a bevándorló és az etnikai kisebbségekhez tartozó 

nőkkel szembeni megkülönböztetés elleni küzdelem.

2. A szakmai tevékenység és a családi élet közötti egyensúly előnybe helyezése

a) Rugalmas munkaidő a nők és férfiak számára 
b) A gondozási szolgáltatások bővítése
c) Jobb összeegyeztethetőséget célzó politikák a nők és a férfiak számára

3. Annak előmozdítása, hogy a nők és a férfiak egyenlő arányban vegyenek részt a 
döntéshozatalban;

a) A nők részvétele a politikában 
b) Nők a gazdasági döntéshozatalban
c) Nők a tudomány és a technológia világában

    
Internet-cím: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
1 COM (2006) 92.
2 SEC (2006) 275.
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4. A nemi bűncselekmények és az emberkereskedelem felszámolása

a) A nemi bűncselekmények felszámolása
b) Az emberkereskedelem felszámolása

5. A társadalomban a nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása 

a) A nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása az oktatásban, a képzésben és a 
kultúrában
b) A nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a munkaerőpiacon
c) A nemekhez kötődő sztereotípiák felszámolása a médiában.

6. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az EU-n kívül

a) Az uniós jogszabályok alkalmazása a csatlakozó, a tagjelölt és a potenciálisan 
tagjelölt országokban1

b) A nemek közötti egyenlőség előmozdítása az európai szomszédsági politikában, 
valamint a kül- és a fejlesztési politikában

2. Hatástanulmány 

Az Európai Bizottság által elkészített hatástanulmány kifejezetten elismeri, hogy lehetetlen 
előre megbecsülni a javasolt eljárások hatásait, így megelégszik azzal, hogy létrehozza az 
ütemterv megszerkesztéséhez szükséges dokumentáció egységes szövegét.

B. A KORÁBBI KERETSTRATÉGIA 

A nők és férfiak közötti egyenlőség tárgyában a közösségi stratégia a 2001-2005 közötti 
időszakra szintén meghatározta a prioritást élvező területeket és a kulcsfontosságú 
intézkedéseket. A Tanács a Parlamenttel közösen lefolytatott konzultációs eljárásban fogadta 
el a stratégia pénzügyi támogatásának programját.

1. Elsődleges célok: 

- Az egyenlőség elősegítése a gazdasági életben
- A részvételben és a képviseletben való egyenlőség elősegítése

- A nők és férfiak közötti egyenlőség elősegítése a szociális jogokhoz való hozzáférésben és 
azok korlátlan gyakorlásában 

- Az egyenlőség elősegítése a magánéletben
- A szerepek fejlődésének és az sztereotípiák meghaladásának elősegítése.

  
1 Albánia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, ideértve Koszovót, vesd össze még a 
COM(2005)0561-el.
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2. Értékelés:

A Bizottság elkészítette a keretstratégia támogatására létrehozott program félidős értékelését1, 
amelyet az ütemterv hatásairól készített tanulmányban is felhasznál. Ez az értékelés 
megelégedett azzal, hogy felsorolta a 2004. végéig a program keretében megvalósított 
intézkedéseket. 

Az elemzés, amelyen a (Bizottságtól független szakértők2 által készített) hatástanulmány 
alapul, mindenekelőtt ajánlásokat fogalmazott meg: a különböző pioritások közötti összhang 
javítása, a pozitív eredmények és a helyes gyakorlat terjesztésének erősítése.

Az ajánlások világosan jelzik, hogy a Bizottságnak javítania kell a tervezési, végrehajtási és 
értékelési ciklust. Ezt elsődleges prioritásnak tekinti az előadó.

C. A JELENTÉS ELSŐDLEGES TÉMÁI

„Osszuk meg a jogokat” megközelítés

Az előadó javaslata szerint az ütemterv „szellemiségét” a nők alapjogainak középpontjába 
kell helyezni, ezáltal ösztönözve az európai polgárokat a nemek közötti egyenlőség elvének 
elfogadására. Az esélyegyenlőségről szóló közösségi politikák nem csak gyümölcsei a 
Szerződés által létrehozott hatásköröknek, hanem mindenekelőtt választ jelentenek a nők 
emberi jogainak tiszteletben tartása iránti elvárásokra. E megközelítés célja, hogy új politikai 
lendületet adjon az Uniónak és a tagállamoknak, és világosan, az alapjogok tiszteletben 
tartásának eszközéül szolgáló módszerként határozza meg a nemek közötti egyenlőség 
dimenziójának integrációját.

Ebből a nézőpontból az ütemterv cselekvési és javaslati eszköz, amelynek célja a férfiak és 
nők közötti „valódi” egyenlőség, és amely az alapjogok tiszteletben tartásán alapul.

Ebben az irányban az első lépés a javaslatban felsorolt irányelvek végrehajtásának értékelése, 
amely szükséges a megkülönböztető jelenség „fizionómiájának”, kiterjedésének, határainak, a 
tagállamok által megállapított különböző megoldások és a sajátosságai meghatározásához.

Mindenekelőtt a bevándorló nőkkel kell foglalkozni, akik gyakran a legdurvább 
megkülönböztetésekkel találkoznak, ami még nehezebbé teszi a teljes beilleszkedésüket és 
olyan alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutásukat, mint az egészségügy és az oktatás. Az 
előadó javasolja az erőfeszítéseknek a tudással mint emancipációs iránnyal együtt történő 
koncentrációját. A tudás, amely remélhetőleg kötelező elvárássá válik, lehetővé teszi, hogy 
ezek a nők legalább az elidegeníthetetlen jogaik tudatában legyenek, és hozzájussanak a nyelv 
ismeretéhez.

A nemek közötti egyenlőség beépítése a nemzeti költségvetésekbe 
  

1 SEC (2004) 147.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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A nemek közötti egyenlőség beépítése a nemzeti költségvetésekbe a leghasznosabb, de 
ugyanakkor a legritkábban alkalmazott eszköz, az esélyegyenlőség európai szintű 
megvalósításában kulcsszerepet játszik az esélyegyenlőség állami politikákra való 
alkalmazása. Ebből a szempontból az ütemterv nem elégedhet meg megvalósíthatósági 
tanulmányok összeállításával, amelyeket már létre is hozott az esélyegyenlőségi tanácsadó 
bizottság, hanem kísérleti projekteket kell elindítania, és egy közös „karmestert” kell 
javasolnia a nemek közötti egyenlőségnek a nemzeti költségvetésekbe történő beépítésére 
irányuló kezdeményezésekhez, ami biztosítja a legjobb gyakorlatok egységes terjesztését.

Lisszaboni stratégia, valamint a magánélet és a munka összeegyeztethetősége

A nők munkavállalásának fejlődése alapvető a lisszaboni célok elérése szempontjából. 
Ugyanakkor a nők munkaerő-piaci belépésének és maradásának a támogatása érdekében el 
kell törölni valamennyi ma is létező megkülönböztetést, mint amilyen a fizetésbeli különbség, 
a nyugdíjrendszerek egyenlőtlen alkalmazása, a férfiak gyenge részvétele a családi 
kötelezettségekben.

Az előadó tehát egy átfogó szemlélet elfogadását javasolja, amely a lisszaboni stratégiából 
kiindulva figyelembe veszi a megkülönböztetés mindazon elemét, amely a képzéstől a 
nyugdíjig előfordulhat. Az olyan eljárások, mint az egyenlő fizetésekre vonatkozó irányelv, a 
szülői szabadságra vonatkozó irányelv, valamint az önmagukról gondoskodni képtelen 
személyek felügyeletére és támogatására vonatkozó új célkitűzések felülvizsgálata egyrészt 
elősegítheti a munkához jutást, másrészt pedig lehetővé teheti a nők a munkaerőpiacra való 
belépését, például az összeegyeztetés segítségével.

E célból az előadó javasolja, hogy valamennyi tagállam nevezzen ki egy nemzeti felelőst (egy 
„Madame Lisszabont”) az esélyegyenlőségi kérdésekben, aki a stratégia végrehajtása és 
felülvizsgálata keretében felügyeli a nemek közötti egyenlőségnek a végrehajtási politikákba 
történő valódi beépítését, és úgy tesz, hogy a nemek közötti egyenlőséget politikai szinten 
mindig figyelembe vegyék.

Részvétel és sztereotípiák

A Bizottság Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatóságának a nők döntéshozatalban való 
részvételére vonatkozó adatbázis létrehozására irányuló kezdeményezése az első tényleges 
lépés az ez irányba haladó közösségi és nemzeti kezdeményezések ösztönzésére.

A rendelkezésre álló adatok megmutatják, hogy tagállamonként és ágazatonként nagyon 
heterogének a forgatókönyvek, és a százalékok nagyon eltérőek. Az előadó ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy e célból tegyen olyan intézkedéseket, amelyek célja a legjobb gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjének és az Európán kívüli tárgyalópartnerekkel – akik hatásos 
megoldásokat tudtak találni a döntési pozícióban lévő nők számának növelésére – folytatandó 
párbeszédnek az ösztönzése. Felhívja a Bizottságot egy értékelő, terjesztő és összefoglaló 
munka elkészítésére, oly módon, hogy az európai népesség valóságosan legyen képviselve 
valamennyi szinten, az Unió valamennyi tagállamában, ott, ahol a döntéseket meghozzák 
(vállalkozások, választói mandátumok vagy végrehajtói pozíciók), valamint az európai 
intézményekben.
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