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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

A. mivel a nők és férfiak közti egyenlőség az Európai Unió alapvető értékeinek egyike, és 

az EUMSZ 8. cikke értelmében az Unió minden tevékenysége során törekszik a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítására; 

B. mivel az Európai Parlament ismételten felkérte a Bizottságot, hogy valósítsa meg a 

nemek közötti egyenlőség érvényesítését, a nemek közötti egyenlőség szempontját 

érvényesítő költségvetés-tervezést és a nemi szempontú hatásvizsgálatot minden 

szakpolitikai területen, és a Számvevőszéket, hogy az uniós költségvetés 

végrehajtásának értékelése során vegye figyelembe a nemek közti egyenlőség 

szempontját; 

1. hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak közti egyenlőség előmozdítását minden 

szakpolitikai területen biztosítani kell; megismétli ezért felhívását a nemek közötti 

egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés érvényesítésére a 

költségvetési folyamat minden szakaszában, beleértve annak végrehajtását, és a 

végrehajtás értékelését; 

2. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a Jogok, egyenlőség és polgárság 2014–2020 

program (REC) alatti költségvetési tételek nem határozzák meg a program egyes – a 

nemek közötti egyenlőséghez kötődő – céljaihoz rendelt forrásokat; üdvözli, hogy 2016-

ban a nők erőszak elleni fellépésének hálózata és az Európai Női Lobbi támogatásban 

részesült a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem és a nemek közötti egyenlőség 

terén folytatott tevékenységhez; 

3. kéri, hogy a nemek közötti egyenlőséget külön említsék meg a „Biztonság és uniós 

polgárság” című 3. fejezetben; 

4. megismétli azt a kérését, hogy külön költségvetési sort és több forrást rendeljenek a 

Daphné egyedi célkitűzéshez annak érdekében, hogy a Daphné forrásainak a 2014 és 

2020 közötti időszakban megfigyelhető csökkenésének véget lehessen vetni; 

5. sajnálja, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap nem tartalmaz nemi dimenziót, és 

hangsúlyozza, hogy a sikeres fellendülés folyamata nem lehetséges a válságok nőkre 

nehezedő hatásainak kezelése nélkül; 

6. kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése megtalálható a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) alapelvei között is; sajnálja azonban, hogy 

nincsenek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, külön költségvetési sorban 

meghatározott célzott fellépések a Parlament többször ismételt azon kérése ellenére, 

hogy a nemi dimenziót vegyék figyelembe a migrációs és menekültügyi politikákban is; 

7. megismétli azon kérését, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának közös 

eredménymutatói közé vegyék fel a nemek szerint bontott mutatókat is, kellő 
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figyelemmel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, nevezetesen a gazdaságosság, 

a hatékonyság és az eredményesség elvére; 

8. felszólít arra, hogy az uniós pénzeszközökre vonatkozó általános előzetes engedélyezési 

rendszernek tegyék részévé a nemi szempontú hatásvizsgálatot, valamint – amennyiben 

lehetséges – a kedvezményezettek és résztvevők nemek szerint bontott adatainak 

begyűjtését; 

9. üdvözli, hogy az Európai Szociális Alap 2016. évi támogatásából részesülők nemek 

szerint bontott aránya (52% nő, 48% férfi) kiegyensúlyozott; 

10. kéri, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság fejezze ki megújított elkötelezettségét a 

nemek közötti egyenlőség iránt a következő többéves pénzügyi keretben, az ahhoz 

csatolt közös nyilatkozat formájában, egyebek mellett vállalva a nemi szempontú 

költségvetés-tervezést, és a nyilatkozat végrehajtásának hatékony ellenőrzését az éves 

költségvetési folyamat során oly módon, hogy az új többéves pénzügyi keretre 

vonatkozó rendelet egyik felülvizsgálati záradékába erre vonatkozó rendelkezést 

illesztenek. 
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