
PA\909224HU.doc PE492.932v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2011/0177(APP)

12.7.2012

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0398 – C7-0000/2012 – 2011/0177(APP))

A vélemény előadója: Inês Cristina Zuber



PE492.932v01-00 2/5 PA\909224HU.doc

HU

PA_NonLeg_InterimMod



PA\909224HU.doc 3/5 PE492.932v01-00

HU

JAVASLATOK

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

Bevezető hivatkozások és/vagy preambulumbekezdések

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikke (3) 
bekezdésének második albekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 8. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

A. mivel a következő többéves pénzügyi keretben a nemek egyenlősége kérdéskörének 
szempontjait illetően alkalmazott bizottsági megközelítés nagyobb rugalmasságot kíván 
megvalósítani a nők előtt álló kihívások megválaszolása során, de a konkrét források 
elkülönítésének elmaradása a jelenlegi többéves pénzügyi kerethez képest csökkentett 
finanszírozást is eredményezhet;

B. mivel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló 
jelenlegi javaslat nem tükrözi a nemek közötti egyenlőségbe és a nők jogaiba történő 
befektetés növelésének fontosságát, többek között a jelenlegi gazdasági és pénzügyi 
válságra adandó szükséges válaszként;

Javaslatok

i. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése és a célzott forráselosztás 
egymástól elválaszthatatlan, és hogy a célzott forráselosztást nem lehet horizontális 
célkitűzésekkel helyettesíteni; kettős megközelítést szorgalmaz, amely biztosítja a 
hatékonyságot és a kiszámíthatóságot, és fő szabállyá válik minden fontos finanszírozási 
eszköz tekintetében;

ii. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy alkalmazzon a nemek szempontját érvényesítő 
költségvetés-készítési eljárásokat a 2014–2020 közötti többéves költségvetési keret során; 
hangsúlyozza, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletnek utasítania kell a 
Bizottságot a nemek szempontját érvényesítő költségvetés-készítésnek az uniós 
költségvetési folyamatban és a különböző finanszírozási eszközök felhasználása során 
való alkalmazására. 

iii. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatás és növekedés, de a jogok és a demokrácia 
tekintetében is növelni kell a nemek közötti egyenlőséget szolgáló fellépésekre szánt 
forrásokat; felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy vegye fel a nemek közötti 
egyenlőséget egyedi célkitűzésként a Jogok és polgárság programba, illetve megőrizve a 
Daphne-programot e program független alfejezeteként; 

iv. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy foglaljanak bele a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó célkitűzéseket a strukturális alapokat szabályozó rendeletekbe, valamint a 
legfőbb európai uniós programokba (egészségügy és környezet, oktatás, fiatalok, 
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gazdaság stb.), illetve kapcsoljanak hozzájuk elkülönített forrásokat; 

v. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítson folyamatosan elkülönített forrásokat 
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének, csökkentés nélkül; 

vi. hangsúlyozza, hogy a Bizottság nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2010–
2015-re szóló stratégiája és a 2015-et követő öt évre szóló stratégia, valamint a nemek 
közötti egyenlőségről szóló éves jelentések alapjaiban kijelölik, hogy mely területekre és 
hogyan kell a kiadásokat irányítani; 

vii. megjegyzi, hogy a nagyszabású finanszírozási programok létrehozása csökkenti a kisebb 
nem kormányzati szervezetek – köztük a női szervezetek – azon lehetőségét, hogy uniós 
projektfinanszírozásban részesüljenek; felkér a nagyobb támogatások mellett a kisebb 
támogatások fenntartására annak biztosítása érdekében, hogy a kisebb nem kormányzati 
szervezetek a jövőben is hozzáférjenek uniós finanszírozáshoz;

viii. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlőséget célkitűzésként is sokkal világosabban ki kell 
nyilvánítani és ahhoz elkülönített forrásokat kell rendelni minden külső európai uniós 
fellépés és program során; 

Változtatások

Változtatás: 1
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló módosított javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Változtatás

(14a) A 2014–2020 közötti időszakra 
alkalmazott éves költségvetési eljárások a 
nemek szempontját érvényesítő elemeket 
foglalnak magukban, figyelembe véve , 
hogy miként járul hozzá az Unió átfogó 
pénzügyi kerete a nemek közötti 
megnövekedett egyenlőséghez (és 
biztosítja a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését). 

Or. en
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Változtatás: 2

A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi 
rendeletre irányuló módosított javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Változtatás

Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság (a továbbiakban: az 
intézmények) megtesznek minden 
intézkedést az éves költségvetési eljárás 
megkönnyítése érdekében. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság (a továbbiakban: az 
intézmények) megtesznek minden 
intézkedést az éves költségvetési eljárás 
megkönnyítése és a nemek szempontját 
érvényesítő költségvetés-készítés 
valamennyi szakasz során történő 
biztosítása érdekében.

Or. en


