
 

Biztosítani kell az egyenlő bért a nők számára,
mondják a képviselők
 

A képviselők ambíciózus esélyegyenlőségi stratégiát és a  nők és férfiak bére közti
szakadék kötelező felszámolását várják a Bizottságtól.
 
A  csütörtökön  493  szavazattal,  82  ellenszavazat  és  79  tartózkodás  mellett  elfogadott
állásfoglalásban a Parlament üdvözli, hogy a Bizottság elnöke az „egyenlő munkáért egyenlő
bér" elvét a márciusban bemutatandó, új esélyegyenlőségi stratégia alapelvének tekinti.
 
A képviselők  szerint  a  bérek  átláthatóságára  és  a  nők  és  férfiak  bére  közötti  különbség
felszámolására irányuló kötelező jogszabályoknak a stratégia szerves részét kell képeznie. A
bérszakadékot a magán- és az állami szférában egyaránt fel kellene számolni, a szabályokat
határozottan be kellene tartatni, és az előrehaladás mérésére egyértelmű célértékeket kellene
meghatározni. A képviselők emellett kérik, hogy a Bizottság 2020 végéig vizsgálja felül a nemek
közötti bérszakadék kezelésére alkotott cselekvési tervet, amelynek a különbség csökkentésére
a következő öt évre világos elérendő célokat kellene meghatároznia a tagállamok számára.
 
A  Parlament  a  bérszakadék  kiváltóokainak  megszüntetése  céljából  arra  ösztönzi  a
tagállamokat, hogy szánjanak elegendő forrást a kisgyermekkori nevelési és gyermekgondozási
szolgáltatásokra és a családbarát munkavégzési lehetőségekre. Ez segítene abban, hogy a nők
egyenlő eséllyel vehessenek részt a munkaerőpiacon. Mivel a bérszakadék nyugdíjaskorra több
mint duplájára nő, a képviselők az idős nők számára megfelelő segítséget várnak, például
gondozási  időszakok  jóváírása,  tisztességes  minimumnyugdíjak  és  özvegyi  ellátmány
formájában.
 
Jó minőségű munkahelyekhez és jó munkalehetőségekhez az egész életen át tartó tanulás
biztosításával és szakképzések révén kellene hozzásegíteni a nőket. A képviselők kiemelték:
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• A képviselők kötelező szabályokat várnak a nők és férfiak bére közötti különbség
megszűntetésére és a bérek átláthatóságának biztosítására

• Az egyenlő munkáért egyenlő bér (az Európai Unióról szóló szerződés 157. cikében is
lefektetett) elvét be kell tartatni

• A nők és férfiak bére közötti szakadák átlagosan 16 százalék az Unióban (a nyugdíjasok
esetében 37 százalék az arány)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0678&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0678&from=EN


már kisgyermekkortól jobban ösztönözni kell a lányokban a vállalkozókedvet, és az oktatásban
kialakult  sztereotípiák  leküzdése érdekében többüket  kellene a  természettudományok,  a
technológia, a műszaki tudományok, a matematika,  és a digitális képzések felé irányítani, így a
nők nagyobb része találna munkát a fejlődő és jól fizető ágazatokban.
 
Háttér
 
A Bizottság  szerint  az  Unióban a  nők  és  a  férfiak  órabére  között  átlagosan 16  százalék
különbség van. Az egyes tagállamok eredményei között jelentős különbségek figyelhetők meg -
Magyarországon például 14 százalékkal keresnek a férfiak többet. A nyugdíjas nők Európa
szerte még nehezebb helyzetben vannak: nyugdíjuk átlagosan 37 százalékkal marad el  a
férfiakétól.
 

Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2020.1.30.)
A vita felvételről (2020.1.13.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz elérhető (2020.1.30.)
Az eljárás lépései (angolul)
Cikk: A férfiak és nők fizetése közötti szakadék: okok és megoldási javaslatok
Videó: A nők és férfiak bére közti különbség
Európai Bizottság: a bérek közti különbségek nemek szerint az Európai Unióban (angolul)
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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https://ec.europa.eu/info/publications/gender-pay-gap-european-union_hu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/equalpayday_factsheets_2018_country_files_hungary_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-20:26:09-799&date=20200113#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2870(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69925/a-ferfiak-es-nok-fizetese-kozotti-szakadek-okok-es-megoldasi-javaslatok
https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/infoclip-gender-pay-gap_ebs91655-V_v
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_hu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/Europarl_HU

