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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2007
(2007/2065(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére, 3. cikkének (2) bekezdésére és 141. cikkére,

– tekintettel a Bizottság által a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, a nők és a férfiak 
közötti egyenlőségről (2007) szóló jelentésre (COM(2007)0049),

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiára (2001–
2005) (COM(2000)0335), valamint a Bizottság 2000-es, 2001-es, 2002-es, 2004-es, 
2005-ös és 2006-os éves jelentéseire (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 és COM(2006)0071),

– tekintettel az Európai Tanács által 2006 márciusában elfogadott, a férfiak és a nők közötti 
egyenlőségről szóló európai paktumra,

– tekintettel az uniós tagállamoknak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
politikákért felelős miniszterei által 2005. február 4-én elfogadott közös nyilatkozatra,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2006–2010-es ütemtervre 
(COM(2006)0092),

– tekintettel az európai szociális partnerek által 2005. március 22-én elfogadott, a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos intézkedési keretre,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 23. cikkére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, és a Regionális Fejlesztési 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2007),

A. mivel a Bizottság és a tagállamok nemrégiben megújították a nemek közötti egyenlőség 
iránti elkötelezettségüket a fent említett, a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
ütemterv és a férfiak és a nők közötti egyenlőségről szóló európai paktum révén;

B. mivel az Európa előtt álló demográfiai kihívás egyértelműen magában foglal nemi 
vonatkozásokat is, és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikák alapvető 
eszközei az e kihívásnak való megfelelésnek;

  
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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C. mivel a nők és férfiak szakmai, családi és magánéletének összeegyeztetése alapvető 
jelentőségű a nők munkaerőpiacra való belépésének, visszatérésének és a 
munkaerőpiacon való tartós jelenlétének előmozdítása szempontjából;

D. mivel továbbra is széles körű a szegregáció az oktatásban, illetve a nemi sztereotípiák 
továbbélése a tanulmányi terület kiválasztása terén, és ezek negatív következményekkel 
járnak a nők bizonyos munkaerő-piaci – különösen a csúcstechnológiákkal kapcsolatos –
szektorokban betöltött viszonylagos pozíciójára nézve,

E. mivel a Tanács 2006-os tavaszi ülésén ismételten elismerte, hogy a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos politikák a gazdasági növekedést szolgáló lényeges eszközök;

F. mivel a Bizottság jelentése kiemeli, hogy pozitív hatást gyakorolt a nők foglalkoztatási 
arányára az, hogy az EU-ban 2000 óta létrehozott nyolcmillió állásból hatmilliót nők 
töltöttek be, ugyanakkor megállapítja, hogy a jelentős eltérések mutatkoznak a különböző 
életkori csoportok foglalkoztatási aránya között;

G. mivel az előző jelentés óta nem történt lényeges javulás a nemek közötti fizetéskülönbség 
tekintetében (amely az EU-ban átlagosan 15%), ami egyértelműen mutatja, hogy nem 
történt valódi előrelépés az azonos értékű munkáért azonos fizetés elvének megvalósítása 
vonatkozásában, amely elvet a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. február 10-i 75/117/EGK 
tanácsi irányelv1 vezette be harminc évvel ezelőtt;

H. mivel a 2003-as Eurobarometer felmérés szerint az apákat a házimunkában és a családi 
feladatokban való nagyobb részvállalásban akadályozó fő tényezők nem csupán pénzügyi 
természetűek, hanem közéjük tartozik a szakmai előmenetelt érintő negatív 
következményektől való félelem is;

I. mivel a kisgyermekes nők foglalkoztatási aránya átlagosan alacsonyabb, mint a 
gyermektelen nőké, míg a férfiak esetében az adatok szerint ezzel ellentétes a helyzet;

J. mivel azok a tagállamok, amelyek a munka és a magánélet összeegyeztetését segítő 
politikákat fogadtak el mind a nőkre, mind a férfiakra vonatkozóan, magasabb 
születésszámmal, a nők nagyobb mértékű munkaerő-piaci jelenlétével és magasabb 
foglalkoztatási aránnyal rendelkeznek;

K. mivel a szociális partnerek fontos szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőséget 
szolgáló intézkedések kidolgozásában európai, nemzeti, regionális, ágazati és vállalati 
szinten is, és az összeegyeztetést segítő politikák sikeréhez a munkaadók, a 
munkavállalók és az állami hatóságok partneri együttműködésére van szükség;

L. mivel a bevált gyakorlatok azt mutatják, hogy a mikroökonómiai szintű összeegyeztetési 
intézkedések a fluktuáció és a hiányzás csökkenésével járnak a munkavállalók körében, 
erősebb elköteleződést és fokozottabb termelékenységet eredményeznek, illetve hatékony 
és motivált munkaerőt vonzanak;

  
1 1 HL C 45., 1975.2.19., 19. o.
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1. üdvözli a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy fokozzák a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket;

2. üdvözli, hogy a Bizottság jelentése olyan foglalkoztatási kérdésekre összpontosít, mint a 
nemek közötti fizetéskülönbség, az összeegyeztetés, illetve az egyenlő elbánással 
kapcsolatos irányelvek, mivel a nők gazdasági függetlensége a nők és férfiak közötti
egyenlőségre vonatkozó ütemterv egyik prioritása;

3. ragaszkodik annak szükségességéhez, hogy egyértelmű és állandó kapcsolat legyen az 
egyenlőségről szóló éves jelentések és az ütemtervben meghatározott prioritások között a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikák hatékony tervezése, nyomon követése 
és értékelése végrehajtásának biztosítása érdekében; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
törekedjen e ciklikus folyamat megvalósítására;

4. emlékeztet a nők és férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban című 2006. február 
2-i állásfoglalásában1 megfogalmazott azon kérésére, hogy a Bizottság ellenőrizze, hogy 
a tagállamok betartják-e a közösségi vívmányokat a nők és férfiak közötti egyenlőség 
minden területen – különösen a foglalkoztatási politikák, illetve az áruk és szolgáltatások 
nyújtása és az azokhoz való hozzáférés terén – történő érvényesülésének tekintetében; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt arról, hogy a tagállamok miként 
hajtják végre az egyenlőséggel kapcsolatos közösségi jogszabályokat, valamint hogy 
hozzon megfelelő intézkedéseket az átültetés elmulasztása és a jogsértés eseteiben;

5. felhívja a tagállamokat, hogy segítsék a Bizottságot a nemzeti intézkedések 
végrehajtásának ellenőrzésében a politikák hatékonyságának – különösen a törvény 
szerinti jogosultságokat és a nyugdíjrendszereket illető – értékelése érdekében;

6. felhívja a tagállamokat, hogy terjesszenek elő speciális intézkedéseket a nők és a férfiak 
közötti, a foglalkoztatás szakaszos jellege miatti egyenlőtlenségek leküzdése, valamint 
ezeknek a karrierre, a fizetésekre és a nyugdíjjogosultságokra gyakorolt negatív hatásai 
csökkentése céljából;

7. üdvözli a Bizottság által a szociális partnerekkel megkezdett konzultációs folyamatot, 
melynek célja a szakmai, a családi és a magánélet összeegyeztetésének jogszabályi és 
nem jogszabályi kereteinek javítása; ösztönzi a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdje 
meg a konzultáció második szakaszát;

8. felhívja a Bizottságot, hogy gyűjtse össze és terjessze a munkakörnyezettel kapcsolatos 
politikákra vonatkozó bevált gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik a munka és a 
magánélet közötti hatékony egyensúlyt;

9. megállapítja, hogy a munka, a magánélet és a családi élet összeegyeztetése fontos kérdés, 
és a foglalkoztatás növelésének, valamint a demográfiai elöregedés terhe csökkentésének 
egyik alapvető eleme;

10. megállapítja, hogy a globalizáció pozitív erőként szerte a világon képessé tette a nőket 
arra, hogy lehetőségeiket kiaknázzák;

  
1 HL C 288. E, 2006.11.25., 73. o.
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11. felhívja a Bizottságot, hogy kifejezetten összpontosítson azon akadályokra, amelyek 
gátolják a nőket a legjobb állásokhoz való hozzáférésben, a jelenség strukturális 
dimenziójának felbecsülése érdekében;

12. kéri, hogy fordítsanak különös figyelmet az etnikai kisebbségekhez tartozó nők 
helyzetére, mivel marginalizációjukat fokozza a mind kívülről, mind a saját 
közösségükön belülről irányukban megnyilvánuló sokféle megkülönböztetés;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a munkaerőpiacon megvalósuló 
megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét az egyenlőség-
hatékonyság dinamikájának a nemzeti sajátosságok tekintetében történő előmozdítása 
érdekében;

14. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyék kölcsönössé a szülési és a szülői szabadságra járó 
juttatások költségeit annak biztosítása érdekében, hogy a nők ne jelentsenek a jövőben a 
férfiaknál költségesebb munkaerőt;

15. aggodalommal állapítja meg, hogy a haladás ellenére a nőket, különösen az idős nőket és 
az egyedülálló anyákat még mindig a kirekesztés és a szegénység veszélye fenyegeti;

16. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket azon gyakorlat megszüntetése 
érdekében, hogy részmunkaidős alkalmazottakra bíznak állandó feladatokat, ami 
leginkább a közszférában jellemző;

17. üdvözli a Bizottság azon erőfeszítéseit, hogy – strukturális alapok segítségével – új 
lendületet adjon az Európai Tanács által 2002-ben Barcelonában elfogadott célkitűzések 
megvalósításának, a nők és férfiak egyenlő munkaerő-piaci részvételét gátló akadályok 
megszüntetésének, valamint annak 2010-ig történő bevezetésének, hogy a hároméves és 
az iskolaköteles életkor közötti gyermekek 90%-a, illetve a hároméves kor alatti 
gyermekek legalább 33%-a gyermekgondozásban részesüljön; ösztönzi a Bizottságot, 
hogy a terveknek megfelelően 2008-ban folytasson olyan kommunikációt, melynek során 
ismerteti az ezen célok eléréséhez a különböző szinteken megteendő további lépéseket;

18. kéri a Bizottságot, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségről szóló jövőbeli éves 
jelentéseiben szerepeltessen tényeket és statisztikákat a csatlakozó és a tagjelölt 
országokra vonatkozóan is;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak.
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