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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemek közötti egyenlőségről – 2008
(2008/2047(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A nemek közötti egyenlőség – 2008” 
című bizottsági jelentésre (a továbbiakban: az egyenlőségről szóló bizottsági jelentés) 
(COM(2008)0010),

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségre irányuló közösségi keretstratégiáról szóló 
programra (2001–2005) (COM(2000)0335) és a Bizottság 2000., 2001., 2002., 2004., 
2005., 2006. és 2007. évi éves jelentéseire (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 és 
COM(2007)0049),

– tekintettel a brüsszeli Európai Tanács által 2006. március 23–24-én elfogadott, nemek 
közötti egyenlőségről szóló európai paktumra,

– tekintettel az EU-tagállamok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikáért felelős 
miniszterei által 2005. február 4-én elfogadott közös nyilatkozatra,

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

– tekintettel az Európai Unióban a fogyatékkal élő nők helyzetéről szóló, 2007. április 26-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a női bevándorlásról szóló, 2006. október 24-i állásfoglalásra2 ,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervről (2006–2010) 
szóló, 2007. március 13-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2007” című, 
2007. szeptember 27-i állásfoglalására4,

– tekintettel a nők által az iparban betöltött szerepről szóló, 2008. január 17-i 
állásfoglalására5,

                                               
1 HL C 74 E, 2008.3.23., 742. o.
2 HL C 313 E, 2006.12.20., 118. o.
3 HL C 301 E, 2007.12.31., 56. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0423.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0019.
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– tekintettel az EU vidéki területein a nők helyzetéről szóló, 2008. március 12-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság által a
nemek közötti bérszakadékról 2007. március 22-én elfogadott véleményre,

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

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 23. cikkére2,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre3, és különösen 16. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

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

A. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőség az EU alapvető joga és alapelve, amelyet az 
Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unió alapjogi chartája is elismer; 
mivel a területen elért jelentős előrelépések ellenére számos egyenlőtlenség marad a nők 
és férfiak között,

B. mivel a nők elleni erőszak a nők és férfiak közötti egyenlőség egyik fő akadálya és 
egyben a legelterjedtebb emberi jogi jogsértés, amely nem ismer földrajzi, gazdasági 
vagy társadalmi határokat; mivel riasztó az erőszak áldozatává vált nők száma,

C. mivel a nemek között a foglalkoztatásban megmutatkozó szakadék azt jelzi, hogy mind 
mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból tartós egyenlőtlenség áll fenn a nők és 
férfiak között,

D. mivel 2003 óta a bérszakadék 15%-os szinten állandó maradt, és csak egy százalékponttal 
csökkent 2000 óta,

E. mivel nem szűnik a nemek szerinti ágazati és munkahelyi szegregáció, sőt bizonyos 
országokban növekszik,

F. mivel a nők döntéshozatali folyamatokban való részvétele a nemek közötti egyenlőség 
döntő mutatója; mivel a vállalatokban a női vezetők jelenléte állandó szinten van, a női 
politikusok száma pedig csak nagyon lassan nő,

G. mivel még mindig sztereotípiák uralkodnak a nők előtt nyitva álló oktatási és 
foglalkoztatási lehetőségek vonatkozásában, ami elősegíti az egyenlőtlenségek 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0094.
2 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
3 HL L 210., 2006.7.31., 25. o.
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fenntartását,

H. mivel a növekedés serkentésére és a szociális piacgazdaság előmozdítására irányuló 
lisszaboni célok csak akkor teljesíthetők, ha teljes mértékben kiaknázzák a nők 
munkaerő-piaci potenciálját,

I. mivel számos kihívás és nehézség jobban érinti a nőket, mint a férfiakat, nevezetesen a 
foglalkoztatás minősége, a részidős foglalkoztatás és a munkaerő-kölcsönzés, a 
mezőgazdaságban a kisegítő élettársak helyzete, valamint a szegénység magasabb 
kockázata,

J. mivel a jelek szerint romlik a nők bizonyos csoportjainak helyzete, akik több halmozott 
nehézséggel és kockázattal, valamint kettős megkülönböztetéssel szembesülnek, különös 
tekintettel a fogyatékkal élő nőkre, az eltartottakért felelős nőkre, az idősebb nőkre, a 
kisebbséghez tartozó és bevándorló nőkre,

K. mivel a szakmai, családi és magánélet összeegyeztethetősége továbbra is megoldatlan 
kérdés a nők és a férfiak számára is,

L. mivel a szociális partnerek fontos szerepet játszanak a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos cselekvések meghatározásában európai, nemzeti, regionális, ágazati és 
vállalati szinten,

M. mivel az apasági szabadságra való jogosultság lehetővé teszi, hogy az apák megosszák a 
felelősségi köröket, és ezzel előmozdítják a nők és férfiak közötti egyenlőséget,

N. mivel a gyermek- és idősgondozási szolgáltatásokhoz, valamint az egyéb eltartottak 
gondozási szolgáltatásaihoz való hozzáférés létfontosságú a nők és férfiak egyenlő 
munkaerő-piaci részvétele szempontjából,

O. mivel a strukturális alapokról szóló rendeletek rögzítik, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak biztosítaniuk kell a nők és férfiak közötti egyenlőséget, valamint hogy az 
alapok végrehajtásának különböző szakaszaiban elő kell segíteni a nemi szempont 
integrálását,

1. üdvözli a Bizottság jelentését, és megismétli uniós szinten a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésének kettős természetét, azaz egyrészről a nők és 
férfiak közötti egyenlőség biztosítását valamennyi politikai területen, másrészről pedig a 
nőkkel szembeni megkülönböztetés csökkentésére irányuló célzott intézkedéseket, 
ideértve a figyelemfelkeltő kampányokat, a bevált gyakorlatok cseréjét, a polgárokkal 
folytatott párbeszédet, valamint a köz- és magánszféra közötti partnerségek 
kezdeményezéseit;

2. hangsúlyozza a nőkkel szembeni erőszak leküzdésének fontosságát a férfiak és nők 
közötti egyenlőség megvalósítása során, ezért összehangolt fellépésre szólítja fel a 
tagállamokat és a Bizottságot ezen a területen; sürgeti a Bizottságot, hogy mérlegelje a 
nőkkel szembeni erőszak leküzdésére irányuló új intézkedések bevezetésének 
lehetőségét; 
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3. úgy ítéli meg, hogy helyi, nemzeti és uniós szinten a nők döntéshozatalban való 
részvétele nem elégséges, ezért felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a politikai 
pártokat, hogy a helyzet javítása érdekében vegyenek számításba határozott fellépéseket;

4. rámutat a nők politikai és döntéshozatali részvétele, valamin a nem kormányzati 
szervezetek és a civil társadalom tevékenységeiben való szerepvállalásuk közötti 
összefüggésre; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az ilyen 
részvétel előmozdítására irányuló intézkedéseket;

5. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az elmúlt néhány évben nem történt előrelépés a 
nemek közötti bérszakadék terén; ezért sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
értékeljék stratégiáikat és fellépéseiket ezen a területen, és állapítsák meg, hogy új 
intézkedések, illetve a meglévő intézkedések végrehajtásának új megközelítései 
javíthatják-e a helyzetet; hangsúlyozza, hogy összehangolt fellépésre van szükség, 
különösen az európai növekedési és munkahely-teremtési stratégia új ciklusának 
összefüggésében és a rugalmas biztonság közös elveit illetően;

6. aggodalmának ad hangot egyrészről amiatt, hogy tartósan nincs összhangban a nők és 
férfiak oktatási szintje, másrészről pedig a munkaerő-piaci helyzet miatt, ahol a nők a 
férfiakhoz képest alacsonyabb béreket kapnak, és szakmai előmenetelük is lassabb, 
miközben a nők teljesítménye az oktatásban jobb, mint a férfiaké; sürgeti a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy tárják fel az okokat, és találjanak megoldást a helyzetre;

7. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket az 
oktatásban, foglalkoztatásban és a médiában megjelenő sztereotípiák kezelése érdekében, 
és hangsúlyozzák a férfiaknak az egyenlőség előmozdításában betöltött szerepét;

8. megjegyzi annak fontosságát, hogy a nők rendelkezzenek szexuális és reproduktív 
jogaikkal a nők szerepének erősítése keretében; ezért támogatja azokat az intézkedéseket 
és fellépéseket, amelyek a nők szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésének javítására irányulnak, és jobban tájékoztatják őket jogaikról és a 
rendelkezésre álló szolgáltatásokról;

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak további intézkedéseket a nők 
munkaerő-piacra való belépésének és munkaerő-piaci részvételének, valamint a nők 
foglalkoztatása minőségének javítása érdekében, különösen az élethosszig tartó tanulás e 
célból kidolgozott programjain keresztül; sürgeti a Bizottságot, hogy ennek 
megvalósítása érdekében használja fel az európai strukturális alapokat;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak figyelmet a kisegítő 
élettársak helyzetére a mezőgazdaságban, mind a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából, mind pedig annak a ténynek a figyelembevételével, hogy a nők a 
férfiakhoz képest kiszolgáltatottabb helyzetben vannak; 

11. felszólítja a tagállamokat, hogy dolgozzák ki a megosztott felelősségvállalás jogi 
konstrukcióját annak biztosítása érdekében, hogy teljes körűen elismerjék a nők jogait az 
agrárszektorban, továbbá hogy biztosítsák a szociális biztonság terén a megfelelő 
védelmet és munkájuk elismerését;
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12. bátorítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a nők vállalkozói szellemét az ipari ágazatban, 
és nyújtsanak pénzügyi támogatást a nőknek a vállalatalapításához;

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak prioritást és fordítsanak 
különleges figyelmet a nők kiszolgáltatottabb csoportjaira, különös tekintettel a 
fogyatékkal élő nőkre, az eltartottakért felelős nőkre, az idősebb nőkre, a kisebbséghez 
tartozó és bevándorló nőkre, és dolgozzanak ki a szükségleteikre irányuló célzott 
intézkedéseket;

14. üdvözli a Bizottság és a szociális partnerek közötti konzultációt, amelyek célja a hivatás 
és a családi és magánélet összeegyeztethetőségével kapcsolatos jogalkotási és nem 
jogalkotási keretrendszer javítása; várja a konzultáció elemzését és az arra épülő 
javaslatokat, különös tekintettel a szülési szabadsággal, a szülői szabadsággal, az apasági 
szabadsággal, az örökbefogadás után járó szabadsággal és a gondozásra szoruló családtag 
után járó szabadsággal kapcsolatos javaslatokra;

15. felszólítja a tagállamokat, hogy terjesszenek elő egyedi intézkedéseket az olyan 
egyenlőtlenségek leküzdésére a nők és férfiak között, amelyeket a megszakított 
foglalkoztatási viszony okoz elsősorban a szülési szabadság vagy a gondozásra szoruló 
családtag után járó szabadság miatt, valamint csökkentsék ezeknek a szakmai 
előmenetelre, a bérekre és a nyugdíjjogosultságokra gyakorolt negatív hatását; 

16. megjegyzi, hogy a munka, a magánélet és a családi élet összeegyeztethetősége a 
foglalkoztatás növelésének egyik kulcsa, és a felszólítja a Bizottságot, hogy gyűjtse össze 
és terjessze azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik a munka és a 
magánélet közötti tényleges egyensúlyt és a férfiak nagyobb fokú bevonását a családi 
életbe;

17. felkéri a tagállamokat és a regionális és helyi hatóságokat, hogy a barcelonai 
célkitűzésekkel összhangban javítsák a gyermekgondozási szolgáltatások és az eltartottak 
gondozási szolgáltatásainak elérhetőségét, minőségét és hozzáférhetőségét, és biztosítsák, 
hogy e szolgáltatások elérhetősége összeegyeztethető a gyermekekért és eltartottakért 
felelős nők és férfiak teljes munkaidős időbeosztásával;

18. felszólítja a vállalatok felelőseit, hogy munkaerő-gazdálkodási terveikbe építsenek be 
rugalmas családpolitikai intézkedéseket, hogy a szakmai életút megszakítása után 
megkönnyítsék a munkavállalók visszatérését a munkába;

19. felhívja a Bizottság és a tagállamok figyelmét arra, hogy a szegénység egyre inkább a 
nőket érinti, amikor a nőket, kiváltképpen az idősebb nőket és egyedülálló anyákat a 
kirekesztés és a szegénység veszélyezteti, és sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki intézkedéseket e tendencia megelőzésére;

20. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki képzési és végrehajtási 
eszközöket, amelyek segítségével valamennyi érdekelt fél képes beépíteni a nemek 
közötti egyenlőség szempontjait megfelelő illetékességi körébe, beleértve a politikák által 
a nőkre és a férfiakra gyakorolt egyedi hatások értékelését;
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21. sürgeti a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy biztosítsák a 
meglévő eszközök hatékony alkalmazását, mint amilyen a Bizottság által készített 
kézikönyv a nemek közötti esélyegyenlőség általános foglalkoztatáspolitikai 
érvényesítéséről;

22. üdvözli a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozását és az igazgatási 
tanács tagjainak kinevezését, amely egy döntéshozatali szervvel ruházta fel az intézetet; 
ugyanakkor aggodalmának ad hangot az intézet igazgatójának felvétele terén mutatkozó
késlekedés miatt, és sürgeti a Bizottságot a helyzet orvoslására;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak.
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