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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:

- tekintettel a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés (gender budgeting) 
megvalósíthatóságát és lehetőségeit vizsgáló tanulmányra1,

A. mivel a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség továbbra is létezik, és a nemek szempontját 
érvényesítő célzott költségvetési tételek elkerülhetetlenek a két nem közötti indokolatlan 
egyenlőtlenségek megszüntetése érdekében,

B. mivel a nemek szempontját érvényesítő kiadások világos megkülönböztetésének 
lehetősége segítené a nemek közötti egyenlőség további előmozdítását,

1. emlékezteti a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke 
szerint a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása az Európai Unió egyik alapelve, 
amelyet minden európai uniós tevékenység során tiszteletben kell tartani, ezért az 
Európai Unió költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítési eljárásban is 
nyomon követhetőnek kell lennie;

2. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
még mindig nem valósult meg; ezért ismételten kéri a Bizottságot, hogy tegyen további 
lépéseket annak érdekében, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítésének elve megvalósuljon a költségvetés-tervezésben;

3. üdvözli a Bizottság által készített, a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezésről szóló megvalósíthatósági tanulmányt, és felszólítja az Európai Unió 
költségvetési eljárásában részt vevő feleket, hogy a költségvetés előkészítése, 
végrehajtása és ellenőrzése során vegyék figyelembe azt;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen további erőfeszítéseket a nemhez kötött adatok 
bővítésére, amelyeket szerepeltetni lehet a mentesítési jelentésekben, mivel az eddig 
rendelkezésre álló igen kevés adat alapján nem lehetséges a helyzetet megfelelően 
áttekinteni;

5. felkéri a Számvevőszéket, hogy a mentesítési jelentésekben szenteljen külön részt a 
nemek közötti egyenlőség szempontjainak;

6. üdvözli a tényt, hogy a 2007–2013-as időszak finanszírozási mechanizmusai 
egyszerűsítésre kerültek, ám sajnálattal veszi tudomásul, hogy e fejlesztés ellenére 2008-
ban a kohéziós politikák keretében (ahová az Európai Szociális Alap és a nemek közötti 
egyenlőség is tartozik) támogatott projektek költségtérítései közül ismét sokban fordult 
elő hiba; kéri ezért a Bizottságot, hogy gondoskodjon a finanszírozási mechanizmusok 

                                               
1 Európai Bizottság Költségvetési Főigazgatósága, egyedi szerződés – ABAC 132007, a BUDG 06/PO/01/Lot 
002/ABAC-101922 keretszerződés része, zárójelentés: 2008. május, A
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hatékonyságának javításáról. 
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