
PA\898027HU.doc PE486.209v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2012/2016(BUD)

2.4.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

a 2013. évi költségvetésről
(2012/2016(BUD))

A vélemény előadója: Mary Honeyball



PE486.209v01-00 2/4 PA\898027HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\898027HU.doc 3/4 PE486.209v01-00

HU

JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Szerződés rendelkezései értelmében a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása az Európai Unió egyik alapelve;

2. ismételten szorgalmazza a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-tervezési 
megközelítést az Unió valamennyi fellépésében;

3. hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2010–2015-es 
bizottsági stratégiában meghatározott tevékenységek számára megfelelő finanszírozást 
kell biztosítani;

4. hangsúlyozza, hogy növelni kell a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi 
formája elleni küzdelem számára elkülönített forrásokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
különítsen el forrásokat a nemek között meglévő bérkülönbségek csökkentése érdekében;

5. sürgeti a Bizottságot, hogy a nők irányító testületekben elfoglalt számának növelése 
érdekében jogalkotási javaslataiban hozzon létre vonatkozó költségvetési fejezeteket és 
azokat hajtsa végre;

6. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
megfelelő támogatásban részesüljön;

7. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy továbbra is igen sok nő él szegénységben vagy van 
kitéve az elszegényedés kockázatának; sürgeti a Bizottságot, hogy a vonatkozó 
költségvetési címsorok előkészítése és végrehajtása során e problémának szenteljen 
különös figyelmet;

8. felhívja a Bizottságot, hogy indítson kísérleti projekteket az alábbi területeken:

– az egyszülős európai háztartások rendelkezésére álló gazdasági támogatás különböző 
formáinak feltérképezésére irányuló intézkedések,

– a nők számának a felső vezetés valamennyi szintjén történő növelésére irányuló 
intézkedések,

– a nők elleni erőszak és a nők médiában és reklámokban történő szerepeltetésének módja 
közötti kapcsolatok elemzésére irányuló intézkedések,

– a nemi és egyéb szexuális erőszak áldozataivá vált személyekkel kapcsolatos sztereotípiák 
lebontására irányuló intézkedések;

9. felhívja a Bizottságot, hogy a polgárság európai évére – 2013 vonatkozó költségvetésbe 
illesszen bele elkülönített összegeket a nemekkel kapcsolatos tevékenységekre;

10. hangsúlyozza a DAPHNE-program és a nők elleni erőszak felszámolására irányuló, 
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megfelelően finanszírozott fellépések folytatásának fontosságát;

11. hangsúlyozza a PROGRESS program nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos és 
megkülönböztetésellenes fejezeteinek fontosságát;

12. hangsúlyozza, hogy igen fontos megfelelően finanszírozni a harmadik országokban a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását célzó intézkedéseket;

13. tudatában van annak, hogy a költségvetés megszorítások idején készül; hangsúlyozza a 
hatékony uniós finanszírozás jelentőségét.


