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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 nemek közötti 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 mozdítsa elő és 
hajtsa végre a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést és a nemi szempontú hatásvizsgálatot a 
releváns szakpolitikai területeken, és a Számvevőszéket, hogy az uniós költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentései tartalmazzák a nemek közti egyenlőség szempontját, 
többek között a nemek szerint bontott adatokat;

1. hangsúlyozza, hogy a nők jogait és a nemek közötti egyenlőséget valamennyi 
szakpolitikai területbe integrálni kell és valamennyi területen biztosítani kell; 
megismétli ezért felhívását a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés megvalósítására a költségvetési folyamat minden szakaszában, 
beleértve annak végrehajtását, és a végrehajtás értékelését;

2. megismétli azon kérését, hogy az uniós költségvetés végrehajtásának közös 
eredménymutatói közé vegyék fel a nemek szerint bontott mutatókat is, kellő 
figyelemmel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, nevezetesen a gazdaságosság, 
a hatékonyság és az eredményesség elvére;

3. megismétli azon kérését, hogy a Jogok, egyenlőség és polgárság 2014–2020 program 
(REC) alatti költségvetési tételek határozzák meg a program egyes – a nemek közötti 
egyenlőséghez kötődő – céljaihoz rendelt forrásokat, az erre a célra szánt 
pénzeszközökkel kapcsolatos megfelelő elszámoltathatóság biztosítása érdekében;

4. megismétli azon felhívását, hogy legyen külön költségvetési sora a Daphné egyedi 
célkitűzésnek annak kimutatása érdekében, hogy az Unió elkötelezett a nők és lányok 
elleni erőszak leküzdése iránt; felszólít e költségvetési sor forrásainak növelésére és a 
2014–2020 közötti időszakban a Daphné programra szánt források csökkentésének 
visszafordítására; felhív a Daphné egyedi célkitűzésben foglalt támogatások 
tudatosítására irányuló folyamatos erőfeszítésekre, valamint olyan intézkedésekre, 
amelyek a célkitűzéshez kapcsolódó adminisztratív eljárásokat felhasználóbarátabbá 
teszik;

5. felszólít arra, hogy a nemek közötti egyenlőséget, mint a polgárok alapvető jogát külön 
említsék meg a „Biztonság és uniós polgárság” fejezetben;

6. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést a költségvetési folyamat minden 
szakaszában, beleértve többek között a költségvetés végrehajtását és a végrehajtás –
ideértve az ESBA, ESZA, ERFA és a Horizont 2020 programok végrehajtásának –
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értékelését az uniós tagállamokban tapasztalható hátrányos megkülönböztetés leküzdése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó közös, 
az eredményeket és hatásokat számszerűsítő mutatókat – amelyek lehetővé tennék a 
költségvetés végrehajtásának nemek közötti egyenlőség szempontjából való jobb 
értékelését – kell beépíteni a költségvetés tervezésébe, végrehajtásába és értékelésébe, 
összhangban az eredményközpontú uniós költségvetésre irányuló kezdeményezéssel és 
a teljesítményre való összpontosítással;

7. fokozott átláthatóságra és célzott fellépésekre szólít fel a nemek közötti egyenlőséggel 
és a nők jogaival – többek között a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal –
kapcsolatos célok elérése érdekében az EU külső fellépéseiben;

8. kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése megtalálható a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) alapelvei között is, és felszólít a nők jogaira és a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, külön költségvetési sorral rendelkező célzott 
intézkedések beépítésére a nemek közötti egyenlőség szempontjának a migrációs és 
menekültügyi politikákban történő figyelembevétele érdekében;

9. sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem alkalmaz 
nemek szerinti megközelítést; hangsúlyozza, hogy az ESBA-ban érvényesíteni kell a 
nemi dimenziót, mivel az EU addig nem fog teljesen és kielégítően kilábalni a jelenlegi 
gazdasági válságból, ameddig nem kezeli megfelelően a válság nőkre gyakorolt 
hatásait, akik az esetek többségében a leginkább érintettek;

10. felszólít arra, hogy az uniós pénzeszközökre vonatkozó általános előzetes 
feltételrendszernek legyen része a nemi szempontú hatásvizsgálat, valamint a 
kedvezményezettek és résztvevők nemek szerint bontott adatainak gyűjtésére;

11. hangsúlyozza, hogy a nemi dimenziót integrálni kell az európai igazságügyi 
rendszerekbe, és sajnálja, hogy az igazságszolgáltatási rendszerekben az áldozatbarát és 
a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő eljárások támogatását nem tekintik a 
Jogérvényesülés program konkrét célkitűzésének;

12. sajnálja, hogy a női vállalkozói tevékenységekben részt vevő nők aránya alacsony, és 
komoly erőfeszítéseket kér a költségvetés végrehajtása terén a női vállalkozások és a 
nők foglalkoztatásának támogatása tekintetében.
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