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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unióban a nők és férfiak közötti egyenlőség 2018–2020 közötti helyzetéről
(2021/2020(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet 1948-ban fogadtak el,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) az emberkereskedés és mások 
prostitúciója kihasználásának elnyomásáról szóló 1949. évi egyezményére,

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995. szeptember 15-én elfogadott 
Pekingi Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, valamint a Peking +5, +10, +15 és +20 
különleges ENSZ-üléseken ezt követően elfogadott dokumentumokra,

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i ENSZ-egyezményre (CEDAW),

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a férfi és a női munkaerőnek egyenlő 
értékű munka esetén járó egyenlő díjazásáról szóló 100. számú egyezményére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek „A férfi és női munkavállalók 
egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró 
munkavállalókról” című 156. számú egyezményére,

– tekintettel a Bizottságnak „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti 
időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia” című, 2020. március 5-i közleményére
(COM(2020)0152),

– tekintettel a „2021. évi jelentés a nemek közötti egyenlőségről az EU-ban” című, 2021. 
március 5-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2021)55),

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó, 2019. és 2020. évi mutatójára,

– tekintettel az „Egy uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése és megelőzése érdekében” című, 2017. június 14-i állásfoglalására,

– tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról 
szóló, 2015. június 9-i állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel az Unióban még nem valósult meg a nők és férfiak közötti egyenlőség, és az 
utóbbi időben lelassult, megtorpant, sőt néhány régióban és országban kedvezőtlen 
fordulatot vett az egyenlőség elérését célzó folyamat; mivel a nemek közötti 
egyenlőségért, valamint a nők jogainak előmozdításáért és védelméért folytatott 



PE693.864v01-00 4/7 PR\1234079HU.docx

HU

küzdelem valóban közös felelősség;

B. mivel annak ellenére, hogy nőtt a nők foglalkoztatási rátája, a munkaerőpiacon továbbra 
is tetten érhetők egyenlőtlenségek a nők és férfiak között; mivel a foglalkoztatás terén 
tapasztalható különbségek különösen markánsak az egyedülálló anyák, az ápolási-
gondozási feladatokat ellátó nők, a fogyatékossággal élő nők, az etnikai kisebbségekhez 
tartozó nők, a migráns és menekült nők, az LBTIQ+ közösséghez tartozó nők, valamint 
a fiatal és időskorú nők esetében;

C. mivel a Covid19 nyomán kialakult járványügyi helyzet az élet szinte minden területén 
tovább erősítette a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségeket;

D. mivel a nőkkel szembeni erőszak különböző módokon és intenzitással nyilvánulhat 
meg, valamint különböző formákat ölthet, és mivel az erőszakmentes társadalomnak az 
egyenlőség egyik örök érvényű előfeltételévé kell válnia;

E. mivel az Unióban a nőket a férfiaknál súlyosabban érinti a szegénység, illetve a 
társadalmi kirekesztődés problémája, aminek hátterében olyan rögzült strukturális és 
kulturális okok állnak, amelyek hátrányos helyzetbe hozzák a nőket;

F. mivel a nők és férfiak közötti bérszakadék az Unióban eléri a 16%-ot, jóllehet ez a 
százalékos érték tagállamonként eltérő; mivel a nők és férfiak közötti bérszakadék a 
nyugdíjjövedelmekre is hatást gyakorol, a nők férfiakkal szembeni nyugdíjhátránya e 
tekintetben ugyanis 37%-os, aminek következtében az idősebb nők jobban ki vannak 
téve a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának; mivel az azonos értékű 
munkáért járó egyenlő díjazáshoz való jog érvényesülése nem mindig biztosított, és ez 
továbbra is a bérdiszkrimináció elleni küzdelem egyik legkomolyabb kihívását jelenti;

G. mivel a díjazás nélküli ápolás-gondozás és háztartási munka lényegében a nőkre hárul, 
ez pedig aránytalanul nagy terhet ró rájuk mint a családon belüli ápolási-gondozási 
feladatokért elsődlegesen felelős személyekre;

H. mivel az Unió neoliberális politikáinak hosszú távú hatásai – a növekvő 
munkanélküliséggel, a munkaerőpiac és a munkaidő deregulációjával, a különösen a 
nőket érintő fokozott bizonytalansággal és alacsony bérezéssel – hozzájárulnak a nők és 
férfiak közötti egyenlőtlenséghez, miközben a közszolgáltatások, mindenekelőtt pedig 
az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátások terén eszközölt megszorítások tovább 
súlyosbítják a nőket érintő megkülönböztetés és egyenlőtlenség számos formáját;

Egyenlőség a munkahelyeken

1. kitart amellett, hogy a munkához való jog elengedhetetlen a jogegyenlőség 
érvényesüléséhez, a nők gazdasági függetlenségéhez és szakmai fejlődéséhez, ebből 
adódóan pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a bizonytalan foglalkoztatást fel kell számolni 
„az állandó munkahely nem más, mint tényleges munkaviszony” elv kötelező 
alkalmazásával, valamint a jogokkal járó foglalkoztatáshoz való jog elismerésével és 
megbecsülésével;

2. felhívja a tagállamokat, hogy konkrét intézkedésekkel szavatolják, hogy a nők egyenlő 
feltétek mellett részt vehessenek a jogokkal járó foglalkoztatásban, valamint 
tisztességes béreket kapjanak; kitart amellett, hogy elő kell mozdítani a kollektív 
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tárgyalások rendszerét, amely meghatározó tényező az egyenlőtlenségek ellensúlyozása 
és felszámolása, valamint a nőket érő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem 
szempontjából, továbbá megerősíti, hogy az „egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért 
járó egyenlő díjazás” elvét be kell építeni a jogszabályokba, valamint a gyakorlatban is 
alkalmazni kell;

3. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak szigorú intézkedéseket – nevezetesen 
vezessenek be szankciókat – azokkal a vállalkozásokkal szemben, amelyek nem tartják 
be a munkaügyi jogszabályokat, és megkülönböztetést alkalmaznak a férfiak és a nők 
között;

4. felhívja az Uniót és tagállamait, hogy védjék határozottabban az anyaságot és apaságot, 
többek között a munkahelyi szabadságok időtartamának – különösen – az Egészségügyi 
Világszervezet azon ajánlása alapján történő meghosszabbításával, amely szerint a 
gyermekeket életük első hat hónapjában kizárólag anyatejjel kellene táplálni, valamint 
annak szavatolásával, hogy e szabadságok fizetéskiesés nélkül, a teljes fizetés mellett 
igénybe vehetők legyenek; kitart amellett, hogy a szülési szabadság lejártával biztosítani 
kell a csökkentett munkaidőhöz való jogot annak érdekében, hogy az anyák legalább 
kétéves korukig szoptathassák gyermekeiket, továbbá hogy e védelem szavatolását 
konkrét intézkedéseknek kell rögzíteniük, amelyeket a gyermeknevelési és -gondozási 
ellátások ingyenesen igénybe vehető állami hálózatának kialakítására irányuló 
beruházásoknak kell kísérniük;

5. felszólít a munka, a munkavállalók és a bérek jobb megbecsülésére, a munkanélküliség 
elleni hatékony küzdelemre, valamint a teljes foglalkoztatottság megteremtésének 
elősegítésére; felszólít a jogokkal járó foglalkoztatás megteremtésére és előmozdítására, 
a kollektív tárgyalások védelmére, az állami foglalkoztatás bővítésére, valamint a 
bizonytalan foglalkoztatás felszámolására; felszólít továbbá a munkaidő bérveszteség 
nélküli csökkentésére;

A nőkkel szembeni erőszak felszámolása

6. hangsúlyozza, hogy sürgősen fel kell lépni a nők munkahelyi kizsákmányolása ellen, 
valamint az őket érintő egyenlőtlenségekkel, továbbá az ellenük irányuló hátrányos 
megkülönböztetéssel és erőszakkal szemben;

7. kéri, hogy gondoskodjanak a családon belüli erőszak női áldozatainak megfelelő 
védelméről az állami források és hatékony válaszintézkedések kereteinek e célt szolgáló 
bővítésével;

8. hangsúlyozza, hogy a prostitúció az erőszak és a kizsákmányolás egyik súlyos formája, 
amely többnyire a nőket és a gyermekeket érinti; felhívja a figyelmet arra, hogy a 
prostitúció kiváltó okai nem választhatók el a társadalmi-gazdasági körülményektől, 
különösen a munkanélküliségtől, a pénzügyi gondoktól és a szegénységtől; kiemeli, 
hogy a tagállamoknak több forrást kell biztosítaniuk ahhoz, hogy az emberkereskedelem 
vagy a szexuális kizsákmányolás áldozatai számára rendelkezésre álljanak szociális 
támogatások, valamint lehetőség nyíljon igénybe venni közszolgáltatásokat;

9. elismeri, hogy a világ valamennyi pontján határozottan védeni kell minden 
szabadságjogot, és elítéli a jogokat, szabadságjogokat és biztosítékokat csorbító 
intézkedéseket, valamint a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, beleértve a 
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nemi irányultságon alapuló diszkriminációt is;

10. hangsúlyozza, hogy az esélyegyenlőségi stratégiáknak a nőkkel szembeni erőszak 
valamennyi formájával, így a nők szexuális és reprodukciós egészségével és jogaival
kapcsolatos visszalépésekkel, illetve azok megsértésével is foglalkozniuk kell;

Egészségügy, oktatás, befogadás és szegénység

11. kiemeli, hogy az egészségügyi ellátással, kiváltképpen a szexuális és reprodukciós 
egészséggel összefüggő jogok a nők alapvető jogai, amelyeket meg kell erősíteni, és 
semmilyen módon nem szabad felhígítani vagy megszüntetni;

12. kiemeli, hogy a tagállamoknak olyan népegészségügyi politikát kell elfogadniuk, amely 
az ingyenes, egyetemes és magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítása révén az 
egészségfejlesztésre és a betegségmegelőzésre összpontosít, és a főbb népegészségügyi 
problémák megoldásához szükséges eszközökről is gondoskodik;

13. hangsúlyozza, hogy létre kell hozni a bölcsődék és óvodák állami hálózatát; kiemeli, 
hogy ez széles körű társadalmi felelősség, és a közszolgáltatások egyetemességének 
megfelelő jelleggel kell bírnia, hogy ténylegesen elérhető legyen minden gyermek és 
család számára, akik élni kívánnak e lehetőséggel;

14. felhívja a tagállamokat, hogy az idős- és nyugdíjaskori szegénység veszélye elleni 
küzdelem érdekében hajtsanak végre konkrét intézkedéseket, és ezek keretében emeljék 
meg a nyugdíjakat, valamint növeljék a szociális támogatásokat;

Egyenlőség a mindennapi életben

15. elismeri, hogy gazdasági és társadalmi szempontból, valamint a diszkriminatív attitűdök 
és gyakorlatok leküzdése szempontjából hathatós intézkedések egész sorára lenne 
alapvetően szükség, amelyek révén a nők egyenlő feltételekkel gyakorolhatják polgári 
és politikai jogaikat;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A fennálló egyenlőtlenségek, a nők és férfiak közötti bérszakadék, a szegénység és a 
bizonytalan foglalkoztatás terhét továbbra is elsősorban a nők viselik. Ugyanakkor jogaik 
– kiváltképpen a méltóságteljes élethez való jogaik – olyan alapvető jogok, amelyek 
érvényesülését a közpolitikáknak elő kell mozdítaniuk.

Jóllehet az egyenlőség jegyében megvalósuló joggyakorlás és részvétel a nők jogos elvárása,
az egyenlő feltételek szerinti jogérvényesítés és részvétel továbbra is várat magára. A nők 
túlnyomó többsége továbbra sem részesül megfelelő szakmai és anyagi elismerésben, az 
anyaság pedig retorziókat és hátrányos megkülönböztetést von maga után, ez a helyzet pedig 
igazságtalan és elfogadhatatlan. Az egyenlőséget biztosító jogi aktusok alapvető fontosságúak 
ahhoz, hogy orvosolni lehessen a hiányosságokat, fel lehessen lépni a hátrányos 
megkülönböztetés ellen, valamint újabb eredményeket lehessen elérni a nők mindennapi 
joggyakorlása tekintetében. 

Nem szabad hagyni, hogy az esélyegyenlőség megteremtését célzó szakpolitikák a 
továbbiakban eszközként szolgáljanak a kizsákmányolás megerősítéséhez, mint ahogy az 
például a munka és a családi élet összehangolásának ígéretével kialakított megoldások 
esetében történt, amelyek a gyakorlatban a munkajogi előírások megváltoztatására irányultak.

A munkahelyen és a mindennapi életben tetten érhető, a nők és férfiak közötti 
egyenlőtlenségek nem választhatók el az Unió neoliberális szakpolitikáitól, amelyek 
hozzájárultak a munkanélküliség növekedéséhez, a munkaerőpiac és a munkaidő 
deregulációjához, a különösen a nőket érintő fokozott bizonytalansághoz és alacsony 
bérezéshez, miközben a közszolgáltatások, mindenekelőtt pedig az egészségügy, az oktatás és 
a szociális ellátások terén eszközölt megszorítások tovább súlyosbítják a nőket érintő 
megkülönböztetés és egyenlőtlenség számos formáját.

Az egyenlőségre vonatkozó szakpolitikákat a tagállami kormányoknak kell kialakítaniuk, 
olyan megoldásokat kínálva, amelyek védelmet biztosítanak a nők jogai számára. Konkrét 
intézkedéseket kell hozni, amelyek a foglalkoztatáspolitika révén megszüntetik a 
munkavállalás kapcsán tetten érhető hátrányos megkülönböztetést, valamint megerősítik a 
jogokkal járó foglalkoztatást, a kollektív tárgyalások rendszerét, ami megköveteli a bérek és 
nyugdíjak általános színvonalának emelését, valamint az életkörülmények javítását. A 
munkahelyeken határozottabb lépéseket kell tenni, erősíteni kell a tudatosságot és az 
ellenőrzést a nők munkafeltételeinek javítása érdekében, figyelmet fordítva a 
munkaidőterhekre, az anyasággal és az apasággal kapcsolatos jogok tiszteletben tartására, 
valamint a munka, a családi élet és a magánélet összeegyeztethetőségére, ehhez pedig a teljes 
fizetés biztosítása mellett meg kell hosszabbítani a szülési és szülői szabadság időtartamát, 
valamint fel kell lépni az e jogokat gyengítő gyakorlatokkal szemben.
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