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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe?  

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?  

Negyven évvel ezelőtt diákként kerültem a politikába, tele idealizmussal, a tisztességre és 

egyenlőségre való vágyódástól, az igazságtalanságok orvoslásának és egy mindenki számára 

jobb világ megteremtésének szándékától indíttatva. E hosszú pálya során sok olyan emberrel 

találkoztam és sok olyan embert hallgattam meg, akik előítéletek, sztereotípiák vagy 

diszkriminatív jogszabályok miatt marginalizálódtak. Minden tőlem telhetőt megtettem a 

legjobb tudásom és képességeim szerint, hogy megoldást találjak az ilyen helyzetekre. 

Úgy vélem, hogy tudományos képesítéseim és szakmai tapasztalataim lehetővé teszik, hogy 

hozzájáruljak az általános európai érdekhez. A szociológia doktora vagyok, és sokéves 

oktatási tapasztalattal rendelkezem ezen a területen. Az európai ügyekért és az egyenlőségért 

felelős miniszterként rendszeresen részt vettem az Általános Ügyek Tanácsa, valamint a 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács munkájában, 

amelynek feladata, hogy az európai érdeket érintő kulcsfontosságú kérdésekben egységes 

uniós szintű megoldást biztosítson. A jövőben együtt kívánok működni az elnökkel, az 

alelnökökkel és a biztostársaimmal a közös programunk megvalósítása érdekében tett 

erőfeszítéseinkben. Együtt fogok működni továbbá az elnökkel annak biztosítása érdekében, 

hogy a politikai iránymutatásban szereplő, az egyenlőséggel kapcsolatos valamennyi 

kötelezettségvállalás teljesüljön. 

Női politikusként rendületlenül kitartottam emellett egy olyan kultúrában, ami 

megnehezítette, hogy a nők sikert érjenek el, mivel eltökéltem törekedtem arra, hogy képessé 

váljak a szükséges változtatások meghozatalára. Ez az elhivatottság a későbbiekben is 

elkísért: amikor 1996-ban beléptem a parlamentbe, és a miniszterelnöki hivatal nők jogaiért 

felelős parlamenti államtitkára lettem, az azt követő években, árnyékminiszterként, és a 
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szociális párbeszédért, a fogyasztóvédelemért és az állampolgári jogokért felelős miniszteri, 

valamint az európai ügyekért és az egyenlőségért felelős miniszteri megbízatásaim alatt.  

Örömömre szolgál, hogy olyan emberekkel találkozom, akiknek a hazámban bevezetett, az 

egyenlőségre vonatkozó intézkedéseknek köszönhetően vett kedvező fordulatot az élete. 

Mindig a szemem előtt fog lebegni annak a sok-sok embernek az öröme, akiket boldogsággal 

töltött el az új jogokat bevezető és az egyenlőség elvét kiterjesztő kulcsfontosságú 

jogszabályok elfogadása. Ugyanakkor továbbra is támogatnunk kell a társadalom 

legkiszolgáltatottabb tagjait, akik a halmozott megkülönböztetés miatt marginalizálódtak, 

vagy a kapcsolati erőszak csapdájában vergődnek; ezért feltett szándékom az egyenlőség 

terén jogszabályokat alkotni, előmozdítani az emberi jogi eszközök megerősítését, és 

nagyobb védelmet biztosítani társadalmaink kiszolgáltatottabb tagjai számára.  

Teljes mértékben tiszteletben tartom azokat az alapvető értékeket, amelyekre Európát 

építettük: az emberi méltóságot és az emberi jogokat, a szabadságot, a demokráciát, az 

egyenlőséget és a jogállamiságot. Senkitől nem fogok sem kérni, sem elfogadni utasításokat. 

Célom az összes lehetséges érdek figyelembevétele, tekintet nélkül annak nemzeti, regionális, 

szakmai vagy személyes hátterére. A Bizottság megválasztott elnöke által felvázolt politikai 

prioritások teljes körű végrehajtására fogok törekedni. 

Miniszterként együttműködtem a parlamenti képviselőkkel, a civil társadalommal, a szociális 

partnerekkel és az érintett személyekkel olyan jogalkotási és szakpolitikai intézkedések 

meghozatala érdekében, amelyek kivétel nélkül mindenki számára erősítik az egyenlőséget. 

Ebből a tapasztalatból fogok meríteni és munkamódszeremet az európai szintű munka 

követelményeinek megfelelően fogom alakítani.  

Biztosi kinevezésem esetén azt a megtisztelő feladatot kapom, hogy az egyenlőséggel 

foglalkozó tárcát irányítsam. Az EUMSZ 8. cikkéből eredően kötelességünk a nemek közötti 

egyenlőség általános érvényesítése és elősegítése az EU-ban és a Bizottság minden 

intézkedése során. A Szerződés olyan erőteljes felhatalmazást biztosít és politikai 

elkötelezettséget jelent, amit a lehető legnagyobb mértékben ki fogok aknázni a nemek 

közötti egyenlőség kérdéseiért felelős biztosként.  

Ursula Von der Leyen megválasztott elnök kiemelt kérdésként kezeli a nemek közötti 

egyenlőséget, és készen áll arra, hogy jó példával járjon elöl a nemek szempontjából 

kiegyensúlyozott összetételű biztosi testület megalakításával. Az elnök azzal bízott meg, 

hogy dolgozzam ki és mutassam be a következő uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiát, ami 

lehetőséget nyújt arra, hogy még inkább érvényre juttassuk a nemek közötti egyenlőség 

koncepcióját és még következetesebben alkalmazzuk annak szempontjait az uniós 

politikákban. Ha következetesebben alkalmazzuk a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítésének szempontjait a politikai döntéshozatal során, az az erőforrások jobb 

felhasználásához, a szakpolitikák hatékonyságának növeléséhez, a fenntartható fejlődés 

elősegítéséhez és méltányosabb társadalmak kialakításához vezet. Ezt szem előtt tartva, 

biztosi kinevezésem esetén szorosan együtt fogok működni a kollegáimmal, hogy a nemek 

közötti egyenlőség általános érvényesítését a lehető legnagyobb mértékben kiterjesszük a 

tényleges hatás biztosítása érdekében. 

Konstruktívan együtt fogok működni az elnökkel és biztostársaimmal. Megbízatásom során 

mindvégig párbeszédet fogok folytatni az Európai Parlament képviselőivel, meghallgatom a 

civil társadalmat és a szociális partnereket, és adott esetben nyilvános konzultációkat fogok 
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lefolytatni. Emellett párbeszédet fogok folytatni a tagállamokkal az európai és a tagállami 

szinten zajló munka jobb összehangolásának elősegítése érdekében.  

Vállalom, hogy kinevezésemtől fogva teljes mértékben eleget teszek az Európai Unióról 

szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdésében és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 245. cikkében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, pártatlansággal és 

rendelkezésre állással kapcsolatos kötelezettségeknek, valamint az EUMSZ 339. cikkében 

előírt szolgálati titoktartási kötelezettségnek.  

Vállalom továbbá, hogy tartózkodom minden olyan pozíciótól vagy helyzettől, amely 

megkérdőjelezné függetlenségemet, pártatlanságomat és a Bizottság számára való 

rendelkezésre állásomat, és tájékoztatom a Bizottság elnökét bármely olyan helyzetről, amely 

összeférhetetlenséghez vezetne hivatalos feladataim ellátása során. 

Teljes mértékben támogatom a megválasztott elnök politikai iránymutatásában ismertetett, 

átláthatóság iránti elkötelezettségünket. Vállalom, hogy a Bizottság szabályaival összhangban 

nyilvánosságra hozok minden alkalmat, amikor szakmai szervezetekkel vagy önálló 

vállalkozókkal lépek kapcsolatba, vagy találkozón veszek részt bármilyen, az uniós 

szakpolitikai döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz kapcsolódó ügyben. 

 

2. A portfólió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban?  

Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

Kinevezésem esetén az egyenlőségért felelős biztosként teljes politikai felelősséget vállalok a 

politikai iránymutatásban és megbízólevelemben foglalt, az egyenlőség területén folytatott 

tevékenységekért. Az elkövetkező öt év során az lesz a feladatom, hogy megerősítsük Európa 

elkötelezettségét a befogadás és mindennemű egyenlőség iránt, tekintet nélkül nemre, faji 

vagy etnikai származásra, korra, fogyatékosságra, szexuális irányultságra, vallásra vagy 

meggyőződésre. A nemek közötti egyenlőség szempontjainak érvényesítése terén betöltendő 

szerepemen túl élére fogok állni a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemnek, 

mindenekelőtt azáltal, hogy megpróbálom előbbre vinni a megkülönböztetés tilalmáról szóló 

horizontális irányelvjavaslatot, és amennyiben szükséges, új megkülönböztetés elleni 

jogszabályjavaslatot terjesztek elő. Én leszek felelős a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló egyezmény uniós végrehajtásáért. Együtt fogok működni a tagállamokkal 

annak érdekében, hogy folytassuk a munkát a nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelvvel 

kapcsolatban, és biztosítsuk a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv 

maradéktalan végrehajtását. Fontos kérdés továbbá a nők elleni és a nemi alapú erőszak elleni 

küzdelem, a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának növelése, és a koherencia 

biztosítása külső és belső politikáinkban e tekintetben. 
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Nagy jelentőséget tulajdonítok a bizottsági kollegialitás elvének, és teljes mértékben együtt 

fogok működni a biztosi testület többi tagjával. Biztostársaimat szorosan be fogom vonni a 

politikai kezdeményezések kidolgozásába és végrehajtásába, mivel az egyenlőség általánosan 

érvényesül majd mindegyikük munkája során.  

Az Európai Parlamenttel folytatott együttműködés kiemelkedő fontosságú számomra. Több 

mint 20 évnyi parlamenti képviselői múlttal teljes mértékben tisztában vagyok azzal, milyen 

fontos a politikai folyamatok parlamenti ellenőrzése. A parlamenti képviselők azokat az 

embereket képviselik, akiknek az életszínvonalán a mi feladatunk javítani. A döntéshozatali 

folyamat és a politikai párbeszéd valamennyi szakaszában együtt fogok működni a 

Parlamenttel és az érintett bizottságokkal. 

A hatékony intézményközi együttműködés alapvető fontosságú az uniós rendszer 

működéséhez, valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonyságához és legitimitásához. 

Ezt az együttműködést olyan elvek vezérlik, amelyek iránt teljes mértékben elkötelezett 

vagyok. Ezen elvek közé tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a 

rendszeres információcsere. A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatása és 

megbízólevelei teljes mértékben tükrözik ezeket az elveket, és hangsúlyozzák az Európai 

Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat megerősítésének szándékát. Biztosi 

kinevezésem esetén e cél érdekében fogok munkálkodni, és ennek során teljes mértékben 

tiszteletben fogom tartani az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

2010. évi keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi 

intézményközi megállapodás rendelkezéseit. Nyitott, átlátható és konstruktív módon fogom 

kezelni a Parlamenttel folytatott együttműködésemet a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat 

megteremtése érdekében. 

A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásával összhangban lehetőség 

szerint mindig készen állok majd arra, hogy részt vegyek a megfelelő plenáris üléseken, 

bizottsági üléseken és háromoldalú egyeztetéseken. Biztosítani fogom, hogy a parlamenti 

bizottságokat bevonják a felelősségem alá tartozó minden fontosabb fejlesztésbe.  

A lojalitás, a bizalom, az átláthatóság, a kétirányú információáramlás és a kölcsönös 

segítségnyújtás elvei mentén fogok együttműködni a Parlamenttel. Rendszeres 

információcserét fogok fenntartani a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), a Nőjogi 

és Esélyegyenlőségi Bizottság (FEMM) és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság (LIBE) elnökeivel, valamint egyéb illetékes parlamenti bizottságokkal, és nyílt, 

kétirányú kommunikációt folytatok az európai parlamenti képviselőkkel. Arról is 

gondoskodni fogok, hogy az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztassák, különösen a 

jelentősebb események előtt és a felelősségem alá tartozó területeken folytatott nemzetközi 

tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban. A Parlament álláspontjainak nyomon követése 

során biztosítani fogom az Európai Parlament tagjai részéről a Bizottsághoz intézett, a 

felelősségem alá tartozó kérdéseknek a gyors és pontos megválaszolását is.  

A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatása kihangsúlyozza, hogy akkor 

nyerhetjük vissza a polgárok Unióba vetett hitét, ha intézményeink nyíltan és kifogástalanul 

járnak el az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekben. A legitimitás és az elszámoltathatóság 

előmozdítása révén megerősített intézményközi együttműködés növelni fogja az EU 

hatékonyságát és jó kormányzását. Ezért teljes mértékben készen állok arra, hogy 

végrehajtsam az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 

keretmegállapodásban és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 
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megállapodásban foglalt, az átláthatóságra és az információáramlásra vonatkozó széles körű 

rendelkezéseket.  

Ursula von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament kezdeményezési 

jogát. Elkötelezte magát amellett, hogy az általa vezetett Bizottság nyomon fogja követni a 

parlamenti képviselők többsége által jogalkotási aktussal elfogadott parlamenti 

állásfoglalásokat az arányosság, a szubszidiaritás és a jobb jogalkotás elveinek maradéktalan 

tiszteletben tartása mellett. Maradéktalanul egyetértek ezzel a célkitűzéssel.  

Teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy az információk és dokumentumok 

rendelkezésre bocsátása alapvető elemét képezi az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

partnerség elmélyítésének. Ezért kötelezettséget vállalok a két intézmény közötti 

keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi 

megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan végrehajtására.  

 

Kérdések a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről 

3. Az előző ciklusban az Európai Bizottság nem adott ki uniós stratégiát a nemek közötti 

egyenlőségről, a Parlament, a tagállamok és különösen e bizottság legnagyobb 

sajnálatára. Kötelezettséget vállal-e, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb az első 

100 napon belül kidolgoz egy teljes körű és kötelező erejű uniós stratégiát a nemek 

közötti egyenlőségről az elkövetkező évekre vonatkozóan? Milyen kiemelt területeket 

tervez a stratégiába bevonni? Hogyan képzeli el a FEMM bizottsággal való 

együttműködés módját annak a következő parlamenti ciklus során történő kidolgozása 

és végrehajtása során? 

 

Biztosi kinevezésem esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy a lehető legrövidebb időn 

belül kialakítom a politikai iránymutatásban meghatározott, átfogó uniós nemi 

esélyegyenlőségi stratégiát, és megvitatom Ursula von der Leyen megválasztott elnökkel a 

Bizottság általi elfogadás pontos ütemezését.  

 

A nemi esélyegyenlőségi stratégia kulcsfontosságú elemei közé tartozik a nőkkel szembeni 

erőszak és a nemi alapú erőszak elleni küzdelem, a bérezés átláthatósága és a nemek közötti 

bér- és nyugdíjszakadék, a nemek közötti egyensúly a vállalatok vezetőtestületeiben, a munka 

és a magánélet közötti egyensúly, valamint mindkét nem szerepe a nemek közötti egyenlőség 

elérésében. Az idén lefolytatott nyilvános konzultáció során meghatároztak egyéb lehetséges 

területeket is, mint például a nemi sztereotípiák elleni fellépés, az online nemi alapú erőszak 

kezelése és a nemi dimenzió figyelembevétele a mesterséges intelligencia területén. A 

startégiának olyan interszekcionális megközelítést volna célszerű alkalmaznia, amely magába 

foglalja a nők és a férfiak teljes sokszínűségét. Előre kellene vetítenie továbbá az esetleges új 

jogalkotási javaslatokat, valamint a határozott szakpolitikai intézkedéseket és a 

figyelemfelkeltő intézkedéseket.  

 

Az új stratégia lehetőséget nyújt arra, hogy továbbfejlesszük a nemek közötti egyenlőség 

érvényesítésének fogalmát és alkalmazását a belső és külső uniós szakpolitikákban. Ezt a 

lehetőséget nem szabad elszalasztanunk. Várakozással tekintek az európai életmód 

védelméért felelős alelnökjelölttel történő szoros együttműködésre annak érdekében, hogy ezt 

beemeljük a fontos témák közé, és számítok biztostársaim támogatására a nemek közötti 

egyenlőség érvényesítésének megvalósításában. Számítok továbbá az egyenlőséggel 
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foglalkozó munkacsoportra, amelyet abból a célból hoznak létre, hogy beépítse az egyenlőség 

elvét az uniós szakpolitikákba és folyamatokba.  

 

Azt akarom, hogy az EU-nak ambiciózus, inkluzív, átfogó és az uniós polgárok valós 

igényeire összpontosító stratégiája legyen. Várakozással tekintek a Nőjogi és 

Esélyegyenlőségi Bizottsággal való mielőbbi kapcsolatfelvétel elé, és szeretném, ha ezt 

strukturált együttműködés követné. 

 

Meggyőződésem szerint az EU-n belül és kívül is meg kell vitatnunk ezeket a kérdéseket. 

Például egy külön kísérőrendezvény alkalmával egyeztethetnénk az uniós megközelítésről a 

Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságnak a Pekingi Cselekvési Platform 25. évfordulója 

alkalmából rendezett ülésén. Remélem, hogy ezen az európai parlamenti képviselők is jelen 

lehetnek. 

 

 

4. A nők és lányok elleni erőszak megszüntetése mindig is prioritás volt a FEMM 

bizottság számára, mivel ez a jelenség Európa és a világ minden táján problémát jelent. 

Az Isztambuli Egyezményhez való teljes körű uniós csatlakozás rendkívül fontos 

számunkra. Milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni az uniós csatlakozás és az összes 

tagállam általi ratifikáció érdekében? Milyen jogalkotási és nem jogalkotási javaslatai 

vannak különösen a kibererőszak és a bosszúpornográfia kezelésére, amely széles 

körben elterjedt elsősorban a nők és a lányok ellen? Milyen konkrét tervei vannak 

annak érdekében, hogy létrejöjjön egy, a nők elleni erőszak elleni küzdelemre irányuló 

európai jogalkotási aktus? Milyen egyéb, a nők elleni erőszakkal kapcsolatos 

intézkedéseket fog hozni a megválasztott elnök által az európai menetrendben tett 

kötelezettségvállalásokkal összhangban? 

A Bizottság megválasztott elnökének politikai iránymutatásával összhangban az EU 

Isztambuli Egyezményhez való csatlakozásának továbbra is a Bizottság egyik fő 

prioritásának kell maradnia. Megbízást kaptam arra, hogy véglegesítsem a folyamatban lévő 

csatlakozási folyamatot, és minden tőlem telhetőt megteszek e cél elérése érdekében. 

 

Örömömre szolgál, hogy az Európai Parlament határozottan támogatta az EU csatlakozását az 

Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről szóló 

Isztambuli Egyezményéhez. Az Isztambuli Egyezmény közös európai keretet biztosít a 

nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben tett uniós és tagállami 

erőfeszítésekhez. Több eredményt érhetünk el a közös európai kereten belüli fellépéssel, mint 

a tagállamok önálló fellépésével.  

 

Aktívan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel, a Tanács egymást követő 

elnökségeivel és a tagállamokkal annak érdekében, hogy kiutat találjunk a patthelyzetből és 

véglegesítsük a csatlakozási folyamatot. Továbbá egy asztalhoz kell ültetnünk a tagállamokat 

az érintett civil társadalmi szervezetekkel, ezáltal is felhívva a figyelmet arra, hogy sürgősen 

fokozni kell a nőkkel szembeni erőszak és a nemi alapú erőszak elleni küzdelemre irányuló 

uniós fellépéseket. Várakozással tekintek a Bíróság véleményére, amely az Európai 

Parlament kérelmét követően kerül kifejtésre.  

 

Ezen intézményi folyamat mellett szeretném megtalálni a módját annak, hogyan növeljük a 

nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott támogatást. Amennyiben a 

Tanácsban továbbra is akadályozzák a csatlakozást, meg fogom vizsgálni az erőszak egyes 
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típusainak meghatározására vonatkozó minimumszabályokról és az áldozatok jogairól szóló 

irányelv megerősítéséről szóló javaslatokat. A politikai iránymutatás nyomán gondoskodni 

fogok továbbá arról, hogy a nők elleni erőszak felkerüljön a Szerződésben meghatározott 

uniós bűncselekmények listájára. 

 

Úgy vélem, alapvetően fontos, hogy fellépjünk a nemi alapú erőszak egy gyorsan fejlődő 

formája, a nőkkel szembeni illegális online erőszak és a bosszúpornográfiát is magába foglaló 

károkozó online magatartás ellen. Az internet egyre inkább a társadalmi és politikai 

párbeszéd platformjává válik, így az ahhoz való hozzáférés a társadalmi-gazdasági jóllét 

szükséges feltétele. Nem hagyhatjuk, hogy az online erőszak és a károkozó online 

magatartásformák elhallgattassák a nőket és a lányokat, és korlátozzák részvételüket a 

társadalomban. A gyűlöletbeszéd és az illegális online tartalom elleni tágabb uniós 

szakpolitika keretében meg kell vizsgálnunk, milyen további lépéseket tehetünk annak 

érdekében, hogy a digitális nyilvános tér biztonságos, erőszakmentes és támogató közeg 

legyen a nők és lányok számára is.  

 

Építeni fogok a Bizottság közösségimédia-platformokkal és nem kormányzati szervezetekkel 

folytatott párbeszédére azzal kapcsolatban, hogy az önkéntes együttműködés miként segíthet 

a káros online tartalmak jelölésében és eltávolításában, valamint az illegális tartalmak elleni 

határozott fellépés biztosításában. A tagállamokban már bűncselekménnyé nyilvánították 

vagy más módon tiltják az online erőszak számos formáját. További információkra van 

szükség a tagállamokban alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekről és az online erőszak 

általuk lefedett különböző formáiról. Meg kell vizsgálnunk, hogyan tisztázzuk ezeket a 

kérdéseket az alapvető jogok – különösen a véleménynyilvánítás szabadsága – teljes mértékű 

tiszteletben tartása mellett. Komolyan aggaszt az igazságtalanság terjedése, és a változtatás 

érdekében együtt fogok működni a digitális korra felkészült Európáért, valamint az értékekért 

és az átláthatóságért felelős alelnökökkel. 

 

 

5. A nők gazdasági szerepvállalásának erősítése A nők vezetőtestületi tagságáról szóló 

irányelvre irányuló bizottsági javaslatot sajnálatos módon elakadt a Tanácsban a 

Parlament konstruktív első olvasata és az elmúlt évek határozott politikai erőfeszítései 

ellenére. Időközben különböző tagállamok megváltoztatták álláspontjukat ezzel az 

irányelvvel szemben. Mik a tervei a politikai akadályok leküzdésére, és a nők gazdasági 

döntéshozatalban való kiegyensúlyozottabb képviseletének rövid távon való elérése 

érdekében? Milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a 

rendelkezésre álló politikai eszközök révén feloldja a helyzetet a Tanácsban, és 

újraindítsa ezt az irányelvet? A nemek közötti bérszakadék és (ennek következtében) a 

nyugdíjak közötti szakadék terén aggasztóak az európai átlagra vonatkozó adatok: 

16% a bérszakadék és 40% a nyugdíjszakadék esetében. Óriási akadályok vannak a 

nemek közötti egyenlőség Unión belüli megvalósítása előtt. Milyen kezdeményezéseket 

kíván tenni ezen egyenlőtlenség kezelése érdekében? Milyen intézkedéseket tervez 

annak érdekében, hogy teljesítse a Bizottság megválasztott elnökének azon 

kötelezettségvállalását, hogy az új Bizottság első 100 napja során kötelező erejű 

átláthatósági intézkedéseket vezet be? 

Jogegyenlőség és méltányosság kérdése, hogy a nők egyenlő képviselettel rendelkezzenek a 

gazdasági döntéshozatalban. Emellett gazdaságilag is észszerű, hogy megvalósuljon a nemek 

egyensúlya a döntéshozatalban.  
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Úgy vélem, hogy a Bizottság 2012. évi javaslatáról folytatott viták hozzájárultak ahhoz, hogy 

jobban tudatosítsuk ezt a problémát, és néhány országban javult a nők jelenléte a vállalatok 

igazgatótanácsaiban. Mindazonáltal a változás üteme továbbra is lassú, és bár az elmúlt 

években történt némi előrelépés néhány tagállamban, más tagállamokban a helyzet 

változatlan vagy romlik.  

 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok az irányelv mellett. A tagállamok többsége támogatja a 

kezdeményezést, és a megállapodás egyértelműen elérhető. Örömömre szolgál, hogy a 

Bizottság megválasztott elnöke határozottan támogatja a javaslatot politikai 

iránymutatásában, és kinevezésem esetén törekedni fogok arra, hogy a tagállamokat is 

meggyőzzem annak támogatásáról. Számítok az Európai Parlament támogatására. E témában 

már régóta esedékes az előrelépés.  

 

Úgy vélem továbbá, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló új irányelv 

pozitív hatással lesz a nemek közötti egyensúly javítására a gazdasági vezetésben. A 

tagállamokhoz fogok fordulni, hogy sürgessem a teljes körű és gyors végrehajtást.  

 

A nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék elleni küzdelem lezáratlan ügy, és eltökélt 

szándékom, hogy ezt a munkát felgyorsítsam. Úgy vélem, hogy a díjazás átláthatóságának 

fokozása és az egyértelműbb jogi helyzet megteremtése jelentik a szükséges kezdőlépéseket 

ahhoz, hogy felderítsük a bérezési struktúrákban jelentkező nemi alapú részrehajlást és 

megkülönböztetést. Szeretném lehetővé tenni, hogy a vállalatok kezeljék a 

béregyenlőtlenségeket, és hogy a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak lehetőségük 

legyen a hatékony jogorvoslatra. A fentiekre tekintettel a politikai iránymutatás kimondta, 

hogy a Bizottság első 100 napja alatt előterjesztjük a kötelező bérátláthatósági 

intézkedéseket. Ez lesz munkánk kezdeti kulcsintézkedése, és részét képezi majd a nemek 

közötti bérszakadék kezelésére irányuló átfogó szakpolitikának, amelynek tárgya a tartós 

sztereotípiák elleni küzdelem, a nők döntéshozatalban való részvételének erősítése, a munka 

és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv végrehajtásának és a jogok 

kihasználásának biztosítása (különösen az apák részéről), valamint a nem fizetett munka 

miatt a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség elleni küzdelem. 

 

Ágazati szinten is változásra van szükségünk. A nemek közötti bérszakadék egyik oka az, 

hogy a jól fizető, férfiak által uralt szakmákból hiányoznak a nők. Több nő számára kell 

lehetővé tennünk, hogy munkát vállaljon bizonyos ágazatokban és foglalkozásokban, és 

különösen a munkaerő egyenlőtlen eloszlásának hátterében meghúzódó okokat kell 

kezelnünk. Foglalkozni kívánok a nemi sztereotípiákkal, amelyek a nőket – de a férfiakat is – 

akadályozzák abban, hogy olyan ágazatokban keressenek elhelyezkedési lehetőségeket, ahol 

hagyományosan a másik nem dominál. Ezek a sztereotípiák okozzák a nem fizetett gondozási 

munka egyenlőtlen megosztását is. E tekintetben meghatározó lesz a munka és a magánélet 

közötti egyensúlyról szóló irányelv végrehajtása. 

 

Mivel a nemek közötti szakadék a társadalmi előítéleteket tükrözi, bízom abban, hogy 

felgyorsíthatjuk az EU-n belüli előrelépést azáltal, hogy az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás, 

a szülői feladatok ellátása, a gondozás, a díjazás és a nyugdíjazás teljes időtartama alatt 

kezeljük a nemek közötti különbségeket.   
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Kérdések a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről: 

 

6. Az Európai Parlament nyolcadik jogalkotási ciklusának legvégén az Európai 

Parlament és a Tanács elfogadta a szülők és gondozók vonatkozásában a munka és a 

magánélet közötti egyensúly megteremtéséről szóló irányelvet. Míg a Parlament 

határozottan kiállt az irányelv mellett, néhány tagállam nem támogatta azt. Felelős 

biztosjelölőként hogyan látja a szociális jogok európai pillére első jogalkotási 

eredményének teljes körű végrehajtása felé vezető utat, és egyetért-e azzal, hogy ezt az 

irányelvet nemcsak végre kell hajtani, hanem ki is kell terjeszteni a szülési szabadságra, 

valamint az önálló vállalkozók és az örökbefogadó szülők jogaira?  

Nagy örömömre szolgál, hogy elfogadásra került a munka és a magánélet közötti 

egyensúlyról szóló irányelv. Ez jelentős előrelépést jelent a nemek közötti egyenlőség felé 

vezető úton, és fontos lépés egy olyan Európa felé, ahol a nők és a férfiak egyaránt képesek 

egyensúlyt teremteni szakmai és magánéletük között. Lehetővé teszi majd a nők számára, 

hogy kihasználják munkaerőpiaci lehetőségeiket, a férfiak számára pedig azt, hogy 

méltányosan kivegyék a részüket a gondozási feladatokból. 

Gondoskodni fogok arról, hogy a tagállamok átültessék ezt a fontos irányelvet nemzeti 

jogukba. Támogatni fogjuk a tagállamokat a végrehajtási folyamat során, és minden 

szükséges iránymutatást rendelkezésükre bocsátunk.  

Úgy vélem, hogy ezen irányelvvel és a szülési szabadságról szóló irányelvvel megteremtjük a 

munka és a magánélet közötti egyensúly szilárd alapját a szülők és a gondozók számára. Az 

új uniós jogszabály értelmében az örökbefogadó szülők is jogosultak lehetnek a szülői 

szabadságra. A végrehajtás mellett kulcsfontosságú annak ösztönzése, hogy a polgárok 

jobban megismerjék a jogaikat, és különösen a férfiak éljenek is azokkal. Fontos, hogy a 

társadalom szintjén foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Úgy gondolom például, hogy 

ösztönöznünk kell az olyan bevált gyakorlatokat, mint azok az iskolák, amelyek a 

gondozással kapcsolatos nemi szerepek megváltoztatására törekednek, vagy azok a 

vállalatok, ahol a férfiak és a nők egyaránt haszonélvezői a családbarát munkahelyi 

gyakorlatoknak. Az ilyen jellegű tudatosságnöveléshez EU-finanszírozást kívánok irányítani.  

 

Úgy vélem, hogy az önfoglalkoztató nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint a nők 

vállalkozói készségét ösztönző intézkedések szintén kulcsfontosságúak ahhoz, hogy a nők 

készségei és tehetségei teljes mértékben hasznosulhassanak. Az irányelv végrehajtásának 

értékelése alkalmával alaposan meg kívánom vizsgálni az irányelv 18. cikkében foglalt jogok 

kölcsönhatását az önfoglalkoztatók családi vonatkozású szabadságával és az örökbefogadási 

szabadsággal. 

 

 

7. A nemek közötti egyenlőség előmozdításának és a nőkkel szembeni megkülönböztetés 

elleni küzdelemnek kiemelt prioritást kell jelentenie az Európai Unió számára. Ezért 

várakozással tekintünk a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új európai stratégiára 

irányuló bizottsági javaslatok elé, ideértve a kötelező jellegű bérátláthatósági 

intézkedéseket is, amelyek vonatkozásában a Bizottság megválasztott elnöke, Ursula 

von der Leyen vállalta, hogy megbízatásának első 100 napján benyújtja azokat.  

 

Milyen jogalkotási intézkedéseket tervez a nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék 

megszüntetése, ugyanazon a helyen az egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
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egyenlő díjazás biztosítása, valamint a kötelező erejű bérátláthatósági intézkedések 

bevezetése érdekében?  

 

A nemek közötti bér- és nyugdíjszakadék elleni küzdelem lezáratlan ügy, és eltökélt 

szándékom, hogy ezt a munkát felgyorsítsam. Úgy vélem, hogy a díjazás átláthatóságának 

fokozása és az egyértelműbb jogi helyzet megteremtése jelentik a szükséges kezdőlépéseket 

ahhoz, hogy felderítsük a bérezési struktúrákban jelentkező nemi alapú részrehajlást és 

megkülönböztetést. Szeretném lehetővé tenni, hogy a vállalatok kezeljék a 

béregyenlőtlenségeket, és hogy a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak lehetőségük 

legyen a hatékony jogorvoslatra. A fentiekre tekintettel a politikai iránymutatás kimondta, 

hogy a Bizottság első 100 napja alatt előterjesztjük a kötelező bérátláthatósági 

intézkedéseket. Ez lesz munkánk kezdeti kulcsintézkedése, és részét képezi majd a nemek 

közötti bérszakadék kezelésére irányuló átfogó szakpolitikának, amelynek tárgya a tartós 

sztereotípiák elleni küzdelem, a nők döntéshozatalban való részvételének erősítése, a munka 

és a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelv végrehajtásának és a jogok 

kihasználásának biztosítása (különösen az apák részéről), valamint a nem fizetett munka 

miatt a nyugdíjak terén a nemek között fennálló egyenlőtlenség elleni küzdelem. 

 

Ágazati szinten is változásra van szükségünk. A nemek közötti bérszakadék egyik oka az, 

hogy a jól fizető, férfiak által uralt szakmákból hiányoznak a nők. Több nő számára kell 

lehetővé tennünk, hogy munkát vállaljon bizonyos ágazatokban és foglalkozásokban, és 

különösen a munkaerő egyenlőtlen eloszlásának hátterében meghúzódó okokat kell 

kezelnünk. Foglalkozni kívánok a nemi sztereotípiákkal, amelyek a nőket – de a férfiakat is – 

akadályozzák abban, hogy olyan ágazatokban keressenek elhelyezkedési lehetőségeket, ahol 

hagyományosan a másik nem dominál. Ezek a sztereotípiák okozzák a nem fizetett gondozási 

munka egyenlőtlen megosztását is. E tekintetben meghatározó lesz a munka és a magánélet 

közötti egyensúlyról szóló irányelv végrehajtása. 

 

Mivel a nemek közötti szakadék a társadalmi előítéleteket tükrözi, bízom abban, hogy 

felgyorsíthatjuk az EU-n belüli előrelépést azáltal, hogy az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás, 

a szülői feladatok ellátása, a gondozás, a díjazás és a nyugdíjazás teljes időtartama alatt 

kezeljük a nemek közötti különbségeket.   

 

[A fenti az 5. kérdésre adott válasz részlete.]  

 

8. Munkaügyi jogalkotásunkban is szilárd rendelkezések rögzítik az egyenlőséget, de az 

egyenlőség nem korlátozódhat csak bizonyos területekre, és az élet minden területén 

garantálni kell a polgárok számára. Az egyenlőtlenségek és a megkülönböztetés elleni 

küzdelem ezért létfontosságú.  

 

 Milyen konkrét lépéseket kíván tenni egyenlőségért felelős biztosként annak 

érdekében, hogy a rendelkezésre álló politikai eszközök révén feloldja a helyzetet a 

Tanácsban, és újraindítsa ezt az irányelvet?  

 Milyen intézkedéseket tervez a megkülönböztetés ellen, ideértve a faji, az etnikai 

származás, a vallás, a meggyőződés, a fogyatékosság, az életkor, a szexuális 

irányultság vagy a nemi hovatartozás/nemi azonosság, illetve a munkahelyi és a 

munkaerőpiaci többszörös megkülönböztetés alapján történő megkülönböztetést is?  

 A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményben (UNCRPD) 

foglalt uniós kötelezettségekkel összhangban, és különös tekintettel a „Záró 

megjegyzésekre”, kötelezettséget vállal-e arra, hogy új európai fogyatékosságügyi 



 

11 

 

stratégiát bocsát ki a 2020 utáni időszakra annak érdekében, hogy megvalósuljon a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény EU és valamennyi tagállam 

általi teljes körű végrehajtása, és milyen kiemelt területeket célozna meg ebben az új 

stratégiában?  

 A korábbi uniós kezdeményezésekre építve milyen egyéb jogi eszközöket irányoz elő 

a fogyatékossággal élő személyek társadalmi és gazdasági helyzetének javítására? 

 

Olyan Unió megteremtésére fogok törekedni, ahol az emberek a hátrányos megkülönböztetés 

minden kockázata vagy attól való félelem nélkül élhetnek. Olyan Európa megteremtését 

tűzöm ki célul, ahol megbecsülik a különleges készségekkel, életúttal és tulajdonságokkal 

rendelkező embereket. Meggyőződésem, hogy az egyenlőség nem korlátozódhat csak 

bizonyos területekre, hanem az élet minden területén garantálni kell azt a polgárok számára. 

Ezért szilárdan elkötelezett vagyok az egyenlőségre vonatkozó jogszabályok hiányosságainak 

pótlása iránt. A Bizottság sok éve törekszik arra, hogy az egyenlő bánásmódról szóló átfogó 

horizontális irányelvre vonatkozó javaslata elfogadásra kerüljön. A korábbi tanácsi 

elnökségek és a Bizottság munkájának köszönhetően a technikai kérdések megoldódtak. A 

fennmaradó akadályok politikai jellegűek. Minden politikai befolyásomat latba fogom vetni 

annak érdekében, hogy szorosan együttműködjek a kormányokkal a jelenlegi javaslat 

elfogadásának útjában álló akadályok elhárítása és a szükséges egyhangúság elérése céljából.  

 

Néhány közelmúltbeli fejlemény reményt ad az új lendületre. Először is, a fogyatékossággal 

élő személyekre vonatkozó európai akadálymentesítési irányelv elfogadása. Másodszor, a 

finn elnökség különös figyelmet szentel az ügynek, és a 2019. október 24-én sorra kerülő 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács keretében 

megpróbálja feloldani a patthelyzetet a hátrányos megkülönböztetés uniós tilalmáról szóló 

politikai vita révén. Szorosan nyomon fogom követni ezt a vitát. E megbeszélések eredménye 

kulcsfontosságú lesz a további intézkedéseim konkretizálásában és rövid távon az előrelépés 

elérésében. A közelmúltban elfogadott „Hatékonyabb jogalkotás a szociálpolitika területén”1 

című bizottsági közleménnyel összhangban hosszabb távon teljes mértékben támogatni 

fogom a döntéshozatali hatásköreink megerősítését ezen a területen.  

 

Az egyenlőségért felelős biztosként továbbra is szorosan nyomon fogom követni a meglévő 

jogi eszközöket, és fontos szakpolitikai kezdeményezéseket fogok tenni például a romák 

integrációjára és az esélyegyenlőségi szervekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a 

nemzeti szakpolitikákban változást érjünk el, intenzív párbeszédet fogok folytatni a 

tagállamokkal, többek között azokkal az országokkal, amelyekkel szemben 

kötelezettségszegési eljárások vannak folyamatban. Amennyiben szükséges, meg fogom tenni 

ezen eljárásokban a következő lépést, és végső soron az ügyet az Európai Unió Bírósága elé 

terjesztem.  

 

Arról is gondoskodni fogok, hogy átfogóan beszámoljunk a meglévő jogszabályok 

alkalmazásáról. A faji egyenlőségről szóló irányelv és a foglalkoztatás és a munkavégzés 

során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló keretirányelv 

végrehajtásáról szóló következő végrehajtási jelentésünk a tagállamokkal, a civil 

társadalommal és valamennyi érintett féllel folytatott széles körű konzultáción fog alapulni. 

Ebben a következő végrehajtási jelentésben nagy hangsúlyt kívánok fektetni az 

egyenlőséggel foglalkozó szervekre, amelyek kulcsfontosságú partnereink a különböző 

                                                 
1 „Hatékonyabb jogalkotás a szociálpolitika területén: a minősített többségi szavazásra való átállás területeinek 

meghatározása”, (COM(2019) 186, 2019. április 16.) 
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alapokon és területeken történő hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben. A 

végrehajtási jelentés eredményei alapján meg fogom vizsgálni a további intézkedési 

lehetőségeket ezen a területen.  

 

Hangsúlyozni szeretném, hogy teljes mértékben osztom az Európai Parlament 2016-os 

állásfoglalásában2 kifejtett véleményét, hogy a szabályozás önmagában nem elegendő. Az 

egyik ok, amiért a hátrányos megkülönböztetés továbbra is fennáll, a meglévő jogokkal és 

kötelezettségekkel kapcsolatos ismeretek hiánya. Ezért folytatni fogom a helyi szintű 

ismeretterjesztést célzó, jelenleg is folyamatban lévő tájékoztatási kampányt3.  

 

Ezen túlmenően célom, hogy továbbra is támogassam az európai sokszínűségi charták egyre 

növekvő mozgalmát, mivel azok iránymutatást nyújtanak a sokszínűség kezelésében 

vállalkozások ezrei számára, amelyek önként úgy döntenek, hogy elkötelezik magukat a 

sokszínűség mellett. Ezek a charták a sokszínűséggel foglalkozó charták uniós platformjának 

részét képezik, amely lehetővé teszi a charta képviselői közötti rendszeres információcserét, 

kiadványokat, valamint a sokszínűség kezelésével foglalkozó magas szintű találkozók 

szervezését. Célom, hogy továbbra is finanszírozzuk ezt a platformot. Gondoskodni fogok 

arról is, hogy bevonják a szociális partnereket, akik fontos szerepet játszanak a munkahelyi 

sokszínűség előmozdításában. 

 

Megtiszteltetés számomra, és feltett szándékom a mintegy 100 millió fogyatékossággal élő 

európai helyzetének javítása az EU-ban. Ez a nagyon sokszínű csoport 32 millió súlyos 

fogyatékossággal élő személyt, és körülbelül 70 millió mérsékelt fogyatékossággal élő 

személyt foglal magában, többnyire idősebbeket, akik száma egyre nő. 2020-ra várhatóan az 

uniós lakosság egyötödének lesz valamilyen fogyatékossága. Meggyőződésem, hogy a 

tagállamokkal közösen, az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésre építve sürgős lépéseket kell tennünk. 

  

Feltett szándékom, hogy irányítani fogom a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 

egyezmény Unión belüli végrehajtását. A fogyatékossággal élők helyzetének javítása az 

egyenlőtlenségek kezeléséhez is hozzájárul, amint azt a szociális jogok európai pillérének 17. 

alapelve is kimondja. 

  

Az egyezmény végrehajtásának jelenlegi eszköze, vagyis az európai fogyatékosságügyi 

stratégia 2020-ban lezárul. A stratégia az alábbi nyolc cselekvési területet fedi le, melyek 

értékelése folyamatban van: akadálymentesítés, részvétel, egyenlőség, foglalkoztatás, oktatás 

és képzés, szociális védelem, egészség és külső fellépések. Mielőtt sor kerülne bármilyen 

nyomonkövetési stratégia elindítására, először alaposan tanulmányozni fogom a várhatóan 

2020 közepére elkészülő értékelés eredményeit. Időt szeretnék szánni a fogyatékossággal élő 

személyek és családjaik bevonására is, valamint arra, hogy konzultáljak különböző 

szervezetekkel és az érdekelt felekkel a prioritásaim meghatározása érdekében. 

Meggyőződésem, hogy ez jobb eredményekhez vezet. 

  

Munkám során nagyon fontos eszközt jelent majd annak folyamatos biztosítása, hogy az 

egyezményt megfelelően végrehajtsák valamennyi vonatkozó uniós szakpolitikában. Ezért 

várakozással tekintek a biztostársaimmal való szoros együttműködés elé annak érdekében, 

hogy a felelősségi körömbe tartozó kezdeményezések mellett az ő hatáskörükbe tartozó olyan 

                                                 
2 Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a 2000/78/EK irányelv alkalmazásáról (P8_TA-PROV (2016) 

0360). 
3 Az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető honlap és szórólapok: https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination   

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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fontos kezdeményezések is megfelelően tükrözzék a fogyatékossággal kapcsolatos 

kérdéseket, mint a jogalkotás és a költségvetések. E célból szorosan együtt fogok működni az 

európai életmód védelméért felelős alelnökkel. 

  

A fogyatékossággal élő személyek szociális és gazdasági helyzetének javítása nemcsak új 

jogszabályok elfogadásának kérdése. Az is fontos, hogy a meglévő jogszabályainkat 

hatékonnyá tegyük. Eltökélt szándékom annak biztosítása, hogy a közelmúltban elfogadott 

jogszabályok, mint például az európai akadálymentesítési irányelv megfelelő, ambiciózus és 

koherens módon kerüljenek végrehajtásra. A tagállamoknak három év áll rendelkezésükre az 

átültetésre, majd további három év az irányelv alkalmazására. Alaposan tanulmányozni 

fogom az európai fogyatékossági igazolvánnyal kapcsolatos kísérleti projekteket és az ilyen 

igazolványok hasznosságát a fogyatékossággal élő nők és férfiak szabad mozgását 

akadályozó tényezők megszüntetése tekintetében.  

  

Meggyőződésem, hogy „az egyenlőség Uniójára” vonatkozó politikai 

kötelezettségvállalásunk mandátumom végére konkrét és kézzelfogható eredményeket hoz 

majd a fogyatékossággal élő személyek számára, így azok még inkább képesek lesznek 

hozzájutni az Európa által számukra nyújtott előnyökhöz. 

 

 


