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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottság részére a férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó 
ajánlásokról 
(2008/2012(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének második bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 2. cikkére és 141. cikkének harmadik bekezdésére,

– tekintettel a Bizottságnak „A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem” című 
közleményére (COM(2007)0424),

– tekintettel a Bizottság foglalkoztatás, szociális ügyek és a férfiak és nők közötti 
egyenlőség területén működő, jogi szakértőkből álló hálózatának jelentésére,

– tekintettel a 2006. március 23-i és 24-i Brüsszeli Európai Tanácson elfogadott, a nemek 
közötti egyenlőségről szóló európai paktumra,

– tekintettel az EB-nek az EK-Szerződés 141. cikkén alapuló eseteire,

– tekintettel az Európai Szociális Partnereknek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
cselekvési keretére,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv (2006-2010) című, 
2007. március 13-i állásfoglalására1 és a nők és férfiak közötti egyenlőségről – 2008 című, 
2008. szeptemberi állásfoglalására2 (2008/2047(INI)),

– tekintettel eljárási szabályzatának 39. és 45. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Unióban a nők átlagosan 15%-kal kevesebbet keresnek a férfiaknál, a 
magánszektorban pedig ez 25%-ig is terjedhet; mivel a nemek közötti bérszakadék 4% és
25% között változik a tagállamokban és ez a szakadék nem mutat jelentős, szűkülő 
tendenciát,

B. mivel a nemek közötti bérszakadék a több mint 30 éve hatályban lévő, jelentős 
mennyiségű jogszabály, valamint a bérszakadék csökkentésének megkísérlésére 
irányulóan megtett intézkedések és elköltött források ellenére még mindig létezik,

C. mivel a nők minden tagállamban a férfiaknál jobban teljesítenek az iskolában, és nők 
alkotják a felsőoktatásból kikerülő diplomások többségét is, anélkül, hogy a bérszakadék 

                                               
1 HL C 301 E, 2007.12.13., 56.o.
2 Még nem elfogadott szöveg.
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összehasonlítható módon csökkenne,

D. mivel a bérszakadék a közvetlen és közvetett megkülönböztetés, valamint társadalmi és 
gazdasági tényezők és munkaerő-piaci kirekesztés eredménye, az átlagos bérszerkezet 
pedig – mindezeken felül – számos olyan jogi, társadalmi és gazdasági tényezőhöz 
kapcsolódik, amelyek meghaladják az azonos munkáért járó egyenlő fizetés puszta 
kérdését,

E. mivel a bérszakadék csökkentése a növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia 
egyik célkitűzése volt, de azzal a legtöbb tagállam nem foglalkozott kielégítően,

F. mivel az uniós jogi keret javulása lehetővé tehetné a tagállamok és a szociális partnerek 
számára, hogy megfelelőbben azonosítsák a nemek közötti bérszakadék fennállása mögött 
meghúzódó okokat,

G. mivel az a tendencia, hogy alábecsülik azokat a szakmákat és munkákat, amelyekben a 
nők vannak többségben azokhoz képest, amelyekben a férfiak vannak túlsúlyban, anélkül, 
hogy ezt feltétlenül valamiféle objektív kritérium indokolná,

H. mivel az adatok azt jelzik, hogy a nők által szerzett képesítéseket és tapasztalatokat
kevésbé díjazzák, mint a férfiak által szerzetteket; mivel az „egyenlő fizetés egyenlő 
értékű munkáért” elgondolás azon társadalmi szerepek újbóli megfogalmazását is maga
után vonja, amelyeket eleddig nemi alapon sztereotipizált megközelítés befolyásolt,

I. mivel a bérszakadéknak jelentős következményei vannak a nőknek a gazdasági és 
társadalmi életben betöltött helyzetére nézve az aktív élet során, illetve azután is, és 
következésképpen a nők jobban ki vannak téve a szegénység veszélyének és gazdaságilag 
kevésbé függetlenek,

J. mivel több alkalommal felhívta a Bizottságot, hogy tegyen kezdeményezéseket –
beleértve a meglévő jogszabályok felülvizsgálatát – a bérszakadék kezelésének elősegítése 
érdekében,

K. mivel a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 
2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 kimondja, hogy az egyenlő vagy 
egyenlő értékű munkára vonatkozó egyenlő díjazás elve a közösségi vívmányok lényegi 
és elengedhetetlen része, ideértve a Bíróságnak a nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos 
ítélkezési gyakorlatát is, ezért helyénvaló az elv megvalósítását szolgáló további 
rendelkezések meghozatala,

L. mivel a Bizottság – a fent említett „A nemek közötti bérszakadék elleni küzdelem” című 
közleményben bejelentett módon – 2008 során elvégzi az egyenlő fizetésre vonatkozó 
uniós jogi keret elemzését, amelybe valamennyi érintettet be kell vonni; mivel ezen 
elemzés eredményének megfelelő nyilvánosságot kell kapnia,

M. mivel megfelelően teljesül az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésében szereplő 

                                               
1 HL L 204., 2006.7.26., 23.o.
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azon feltétel, hogy nem készülhet javaslat,

1. kéri a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 141. cikke alapján 2009. december 31-ig 
nyújtson be a Parlamentnek jogalkotási javaslatot a férfiak és nők számára az egyenlő 
díjazás elvének alkalmazásával kapcsolatos, meglévő jogszabályok felülvizsgálatára 
vonatkozó jelentést, az alábbiakban részletezett ajánlásokat1 követően;

2. megerősíti, hogy az ajánlások tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét és a polgárok 
alapvető jogait;

3. úgy véli, hogy a kért javaslatnak nem lesznek pénzügyi kihatásai;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a kísérő, részletes ajánlásokat a 
Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1  A férfiak és a nők egyenlő díjazása elvének alkalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 
szóló, 1975. február 10-i 75/117/EGK tanácsi irányelvet (HL L 45., 1975.2.19., 19.o.) beépítették a 2006/54/EK 
irányelvbe. A 2006/54/EK irányelv rendelkezései értelmében a 75/117/EGK irányelv 2009. augusztus 15-én 
hatályát veszti, ami egyúttal az ezen irányelv végrehajtásának határideje is. 
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AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY MELLÉKLETE: A KÉRT 
JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK 

1. ajánlás: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A 2006/54/EK átdolgozott irányelv – a 75/117/EGK irányelv rendelkezéseinek átvételével –
tartalmazza az egyenlő díjazás fogalmának meghatározását. Annak érdekében, hogy 
pontosabb kategóriák álljanak rendelkezésre a nemek közötti bérszakadék kezelésére, fontos a 
különböző olyan fogalmak részletesebb meghatározása, mint például:
- nemek közötti bérszakadék;
- fizetésbeli közvetlen megkülönböztetés;
- fizetésbeli közvetett megkülönböztetés;
- nyugdíjszakadék – a nyugdíjrendszer különböző pilléreiben, azaz a felosztó-kirovó
rendszerekben, foglalkoztatási nyugdíjakban (a bérszakadék nyugdíjba vonulás utáni 
folytatódásaként)

2. ajánlás: A HELYZET ELEMZÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK ÁTLÁTHATÓSÁGA

2.1. A munkáltatók és a munkavállalók körében a vállalkozások belül meglévő vagy esetleges 
bérszakadékokkal kapcsolatos információk és tudatosság hiánya gyengíti a Szerződésben és a 
hatályos jogszabályokban szereplő elv végrehajtását.

2.2. Ezért alapvető fontosságú, hogy a vállalkozásokon belül (pl. a legalább 20 
munkavállalóval rendelkező vállalkozásoknál) kötelezővé tegyék a fizetések rendszeres 
ellenőrzését, valamint ezen ellenőrzések eredményeinek közzétételét.

2.3. A munkáltatóknak az eredményeket nemek szerint lebontott bérstatisztikák formájában 
kell biztosítaniuk a munkavállalók és képviselőik számára. Ezeket az adatokat az egyes 
tagállamokban ágazati és nemzeti szinten kell összesíteni.

3. ajánlás: A MUNKA ÉRTÉKELÉSE

3.1. A munka értékének fogalmát egy, a nőket nem előnyben részesítő, sztereotipizált 
megközelítés jellemzi, például azzal, hogy a hangsúly a fizikai erőnlétre helyeződik a 
személyes készségek vagy a felelősség helyett.

3.2. A Bizottság kezdeményezésének ezért a tagállamok azon kötelezettségére kell 
összpontosítania, hogy olyan, nemi szempontból semleges munkaértékeléseket vezessenek be, 
amelyek lehetővé teszik mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók számára, hogy 
azonosítsanak egy torzult bérskála-meghatározáson alapuló, esetleges fizetésbeli 
megkülönböztetést, az ipari kapcsolatok rendszerére vonatkozó nemzeti jogszabályok és 
hagyományok tiszteletben tartása mellett. A munka értékelése ilyen elemeinek átláthatóknak 
kell lenniük, és azokat valamennyi érintett, a munkaügyi felügyelőségek és az 
esélyegyenlőséggel foglalkozó szervek rendelkezésére kell bocsátani.
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4. ajánlás: ESÉLYEGYENLŐSÉGGEL FOGLALKOZÓ SZERVEK

Az esélyegyenlőséggel foglalkozó szerveknek olyan különleges szerepet kell játszaniuk a
nemek közötti bérszakadék csökkentésében, amely lehetővé teszi számukra a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos jogszabályok alkalmazásának nyomon követését és – amennyiben 
lehetséges – hatékonyabb és függetlenebb érvényesítését.

Szerepüket az alábbiak révén kell fokozni:
- a fizetésbeli megkülönböztetés áldozatainak támogatása és a részükre történő tanácsadás;
- független felmérések biztosítása a bérszakadékra vonatkozóan;
- független jelentések közzététele és ajánlások megtétele a fizetésbeli (közvetlen és közvetett) 
megkülönböztetéssel kapcsolatos bármely kérdésre vonatkozóan.

5. ajánlás: SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD

A kollektív megállapodások és az alkalmazandó bérskálák és munkaértékelési rendszerek 
további alapos vizsgálatára is szükség van, főként a részmunkaidős munkavállalók és az 
atipikus munkafeltételek vagy többletfizetés/jutalékok (amelyeket gyakrabban kapnak férfiak, 
mint nők) mellett dolgozó munkavállalók kezelése tekintetében. A tagállamoknak – a nemzeti 
jog, a kollektív megállapodás vagy gyakorlat tiszteletben tartása mellett – arra kell 
ösztönözniük a szociális partnereket, hogy olyan, nemi szempontból semleges 
munkaértékeléseket vezessenek be, amelyek lehetővé teszik mind a munkáltatók, mind pedig 
a munkavállalók számára, hogy azonosítsanak egy torzult bérskála-meghatározáson alapuló, 
esetleges fizetésbeli megkülönböztetéseket.

6. ajánlás: SZANKCIÓK

6.1. Az e területen meglévő jogszabályok – különböző okok miatt – nyilvánvalóan kevésbé 
hatékonyak és figyelembe véve, hogy az egész probléma nem oldható meg egyetlen 
jogszabállyal, a Bizottságnak és a tagállamoknak fontolóra kellene venniük a meglévő 
jogszabályoknak a megfelelő típusú szankciókkal történő megerősítését.

6.2. Fontos, hogy a tagállamok megtegyék az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy „az egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazás” elvének megsértésére megfelelő 
szankciók vonatkozzanak.

6.3. Emlékeztetni kell arra, hogy a 2006/54/EK átdolgozott irányelv értelmében a tagállamok 
máris kötelesek olyan kártérítést vagy jóvátételt (III. cím, Horizontális rendelkezések, 1. 
fejezet, 18. cikk), valamint olyan szankciókat (3. fejezet, Általános horizontális 
rendelkezések, 25. cikk) előírni, amelyek „hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek”, e
rendelkezések azonban nem  elegendőek az egyenlő bérezés elve megsértésének 
elkerüléséhez. Emiatt a következőket javasoljuk:

- a kártérítést vagy jóvátételt nem szabad előzetes felső határ rögzítésével korlátozni;

- a szankcióknak magukban kell foglalniuk az áldozat részére kártérítés megfizetését is;

- közigazgatási bírságok (például (a 2. ajánlás szerinti) nemi szempontból bontott, a 
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munkaügyi felügyelőségek által kért bérstatisztikák elemzésével kapcsolatos értesítés 
elmulasztása vagy rendelkezésre állásának hiánya;

- az állami kedvezményekből, támogatásokból (beleértve a tagállamok által kezelt uniós 
finanszírozást is), valamint a közbeszerzési eljárásokból való kizárás, amint ezt a 
közbeszerzési eljárásról szóló 2004/17/EK irányelv és 2004/18/EK irányelv már előírja 
(„Az ajánlatkérő szerv különleges feltételeket állapíthat meg valamely szerződés 
teljesítésére vonatkozóan, (…) (amely) feltételek különösen szociális és környezetvédelmi 
tárgyúak lehetnek.”).
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INDOKOLÁS

Az egyenlő díjazással kapcsolatos uniós jogi keret mennyiségileg igencsak tekintélyes. A 
hatás azonban a végrehajtás hatékonyságától függ, ami problémás lehet.
Az adatok azt jelzik, hogy a férfiak és nők fizetése között folyamatosan fennáll a szakadék. A 
legutóbbi számadatok a magánszektorban a férfiak és a nők bruttó órabérében 15%-os 
eltéréseket mutatnak. A nemek közötti bérszakadékot gyakran magyarázzák az egyéni alapon 
– például az életkorban, oktatásban és tapasztalatban – meglévő különbségekkel. A 
bizonyítékok azonban azt sugallják, hogy ezek a különbségek viszonylag csekély szerepet 
játszanak a nemek közötti bérszakadék fennmaradásában.
Mivel az egyedi jellemzőkön alapuló különbségek EU-szerte csökkennek – még akkor is, ha 
egyes országokban azok továbbra is fontosak –, úgy tűnik, hogy a nemek közötti bérszakadék
jobban kapcsolódik a foglalkoztatási kirekesztés szintjéhez és a bérstruktúra hatásához. A 
nemek közötti bérszakadék merevsége és folyamatos megléte hangsúlyozza azt, hogy a 
jogszabályok végrehajtását célzó és a munkaerő-piaci kirekesztéssel foglalkozó, többrétegű 
politikákra van szükség. 
A szakértők egyetértettek abban, hogy a nemen alapuló, nyílt, közvetlen fizetésbeli 
megkülönböztetés mértékét csökkentik a meglévő jogszabályok. Úgy tűnik, hogy a közvetett 
megkülönböztetés olyan kérdés, amely az egyes elkülönült ágazatokban bérszakadékot 
eredményez. A gazdasági elkülönülésből eredő bérszakadék miatt korlátozott hatékonyságúak 
azok a jogszabályok, amelyek a közvetlen megkülönböztetés elleni küzdelemben hatékonynak 
bizonyultak. A jogi keret elemzése a jogszabályokban rejlő néhány különbségre mutatnak rá a
nemek közötti bérszakadékot illetően. A 75/117/EGK irányelv és az 54/2006/EK átdolgozott 
irányelv jelentős eltérést mutat a keretelvvel kapcsolatban: 1975-ben a nemek közötti 
bérszakadékot gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésnek tartották, amely „a közös piac 
létrehozásának és működésének elválaszthatatlan részét” képezi, míg a 2006. évi irányelv „az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elvén” nyugszik.

A szigorú értelemben vett jogszabálynak azonban ugyanaz a célja: megtalálni az elégtelen 
hatékonyság okait. 

A jelentés célja a meglévő jogi rendelkezések megerősítése, szem előtt tartva ugyanakkor azt, 
hogy az ilyen típusú jogszabályok aligha befolyásolhatják a gazdasági elkülönülést. 

Alapvető változás lelhető fel a fizetés meghatározásában az Európai Bíróság számos ítélete 
értelmében. Az eljárást és az esetleges jogorvoslatokat illetően jelentős változások történtek, a 
megkülönböztetésmentességre irányuló politikák hatásának is köszönhetően.
A jogszabályok mellett a politikai reakciók elviekben három vonal mentén szerveződhetnek:

1) egyenlő díjazással kapcsolatos politika, amely kezeli a közvetlen és a közvetett 
megkülönböztetést

2) az esélyegyenlőségi politika, amelynek célja a családi élet és a munka összeegyeztetése, 
ami folyamatos foglalkoztatási mintákat eredményez

3) bérpolitika, amely a fizetésben meglévő egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint az 
alacsonyan megfizetett és olyan munkák díjazásának javítására irányul, ahol a nők vannak 
többségben
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A hatékony politikai csomag függhet a nemzeti sajátosságoktól és a nemek közötti 
bérszakadék főbb eredetétől.

A Bizottság által kért nemzeti jelentések azt mutatták, hogy a nemek közötti bérszakadék jó 
néhány tagállamban nem lényeges kérdés, sem a nyilvános vitában, sem pedig a politikai 
menetrendben. Az egyik legfőbb, azonosított probléma az volt, hogy a problémát senki nem 
érzi igazán a magáénak, mivel senki sem tartja feladatának a nemek közötti bérszakadék 
megszüntetését1.
A bérmegállapítás jelenleg zajló decentralizációja a jövőben elmélyítheti a 
következményeket. A helyzet bonyolultabb lehet azokban a tagállamokban, ahol a szociális 
partnerek gyengék, ahol a szakszervezetek szerepe csökken, vagy ahol nem létezik
bértárgyalás. Az egyéni munkaszerződésekkel kapcsolatos, a hasonló munka díjazására 
vonatkozó információk nélküli megközelítés fenntartása a nemek közötti bérszakadék 
növekedését eredményezheti.

Egyértelmű, hogy a meglévő jogszabályok javítása önmagában nem oldhatja meg a nemek 
közötti bérszakadék problémáját. A nemek közötti egyenlőség területén meglévő, egyik 
legtartósabb problémát csak egy hatékony és egyértelmű felelősségeket tartalmazó politikai 
csomag – beleértve a jobb és hatékonyabb jogszabályokat is – kezelheti. A kielégítő 
eredménnyel nem rendelkező, több mint 30 éves jogszabály már önmagában is jelzi azt, hogy 
a jogszabályt főként hatékonyságának megerősítésével kell javítani.

                                               
1 A nemek közötti bérszakadék – Eredet és politikai reakciók. 30 európai ország összehasonlító felülvizsgálata, 
EB, 2006.
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