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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

A. mivel az Európai Unió többek között a nők és férfiak közötti egyenlőség értékén alapul, 
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke előírja, hogy az EU-nak 
minden tevékenysége során az egyenlőtlenség felszámolására kell törekednie, illetve az 
egyenlőség előmozdítására, ezért kéri a nemek közötti egyenlőség kérdésének 
valamennyi politikába való beépítését, valamint azt, hogy a költségvetési folyamat 
valamennyi szintjén foglalkozzanak vele – a nemek közötti egyenlőség érvényesítésén 
és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésen 
keresztül; mivel a Parlament és a többi uniós intézmény hitelessége szempontjából 
elengedhetetlen a belső költségvetési és mentesítési eljárásaik és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításával kapcsolatos külső fellépéseik közötti koherencia 
biztosítása;

B. mivel a költségvetések nemi szempontból nem semlegesek, és ezért kidolgozásuk során 
határozott célként kell kitűzni a megkülönböztetésmentességet és azt, hogy a két nem 
javát egyenlő mértékben szolgálják; 

C. mivel az Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlesztési célok és azokon belül a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 5. cél végrehajtása mellett;

D. mivel az Európai Parlament több alkalommal is kérte, hogy biztosítsanak megfelelő 
finanszírozást a „Jogok, egyenlőség és polgárság” (REC) program számára, valamint 
helyezzék a lehető legnagyobb mértékben előtérbe e program Daphné programmal 
kapcsolatos egyedi célkitűzését; mivel a Parlament a nőkkel szembeni erőszak elleni 
küzdelemre irányuló valamennyi intézkedés folytatását kérte, az e cél végrehajtására 
szánt független költségvetési előirányzattal a Jogok és értékek programban, a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret (TPK) részeként;

E. mivel a nők továbbra is alulreprezentáltak a munkaerőpiacon, a közéletben és a politikai 
életben, valamint mivel a férfiaknál aránytalanul többször kényszerülnek fizetés nélküli 
háztartási munkát és ápolást vállalni;

F. mivel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezete továbbra is törekszik arra, hogy a gazdasági kohézió javítása, valamint a – 
különösen a fiatalok, az idősek és a fogyatékossággal élők számára történő – 
munkahelyteremtés érdekében támogassa a stratégiai beruházásokat és a fenntartható 
fejlődést; mivel e tekintetben fokozott figyelmet kell szentelni a nők, különösen az 
LMBTI-nők munkaerőpiaci részvétele növelésének is, egyéb intézkedések mellett 
például a munka és a magánélet közötti egyensúlyt támogató infrastruktúrákra és 
közszolgáltatásokra irányuló beruházásokkal, valamint annak, hogy a nők jobban ki 
tudják aknázni a gazdaság valamennyi ágazatában rejlő lehetőségeket, ideértve a 
digitális gazdaságot, az információs és kommunikációs technológiai ágazatot (IKT), 
valamint a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a 
matematika (STEM) területét;

G. mivel a digitalizáció jelentős hatással van a munkaerőpiacra, többek között azzal, hogy 
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új foglalkoztatási lehetőségeket teremt és rugalmasabb munkaszervezési módokat hoz 
létre, például lehetővé teszi a távmunkát, és ezek a lehetőségek és feltételek a nők és a 
férfiak számára egyaránt hozzájárulhatnak a munkahelyi és otthoni kötelezettségek 
könnyebb összeegyeztetéséhez;

H. mivel a nemek közötti egyenlőség az Unió alapvető, ugyanakkor továbbra is súlyosan 
alulfinanszírozott célkitűzése; mivel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
2019-ben megállapította, hogy a 2020-as uniós költségvetésben az Unió strukturális és 
beruházási alapjainak csupán 1%-át irányozták elő a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására; mivel a nemek egyenlőtlensége és a nemi alapú hátrányos 
megkülönböztetés ugyanakkor hatalmas gazdasági költségekkel jár a nőkre és a 
társadalomra nézve; a Világbank becslései szerint mintegy 145 billió eurónyi humán 
tőke vész el a nemek közötti béregyenlőtlenség miatt; a Nemek Közötti Egyenlőségért 
és a Nők Társadalmi Szerepvállalásának Növeléséért létrehozott ENSZ-szervezet (UN 
Women) 2016-os felmérése szerint a családon belüli erőszak csak Angliában és 
Walesben évi mintegy 33 milliárd dollárba kerül;

1. újólag megerősíti a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására irányuló határozott 
kérelmét, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése, valamint – a 
költségvetési eljárás valamennyi szintjén – a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés révén, többek között a következő többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó tárgyalások véglegesítése során, valamint azon kérelmét, hogy a 
költségvetési előirányzatokat a fennálló egyenlőtlenségek felszámolásának és a nők és a 
férfiak, közöttük az LMBTI-személyek közötti egyenlőség előmozdításának hatékony 
eszközeként használják fel; emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés olyan módszer, amelyet az összes uniós 
költségvetési sor esetében alkalmazni kell; emlékeztet a nemek közötti egyenlőségre 
szánt erőforrások növelésének fontosságára a jelentős előrelépés szempontjából, 
valamint arra, hogy az uniós finanszírozást e tekintetben jobban kell irányítani és 
ellenőrizni, különösképpen azon tagállamok esetében, amelyek megsértik a 
jogállamiságot és visszaesést mutatnak a nők jogainak tiszteletben tartása terén;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a költségvetési kiadások a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításának hatékony eszközévé váljanak, a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezésnek a költségvetési eljárás szerves részévé kell válnia 
minden költségvetési sorban, és nem csak az olyan programokban, amelyekben a nemek 
közötti egyenlőségre gyakorolt hatás a legnyilvánvalóbb;

3. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére irányuló 
tágabb stratégia egyik dimenziója, és rámutat a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítésének fontosságára a politikai ciklus valamennyi szakaszában;

4. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés végrehajtásának egyik követelménye az, hogy független 
költségvetési sorokat irányozzanak elő a nemek közötti egyenlőséghez kapcsolódó 
célzott fellépések számára; ezért ismételten kéri, hogy a REC programnak a nemek 
közötti egyenlőség támogatására és a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 
előmozdítására irányuló célkitűzése is kapjon független költségvetési sort;
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5. sajnálja, hogy az elmúlt években tendenciózusan csökkentették a nők és lányok elleni 
erőszak minden formája elleni fellépést célzó uniós finanszírozásokat, és újólag 
megerősíti azon kérelmét, hogy a Daphné programmal kapcsolatos egyedi célkitűzésre 
vonatkozó forrásokat növeljék a jelenlegi REC programon belül, valamint hogy ezt a 
növelést a Jogok és értékek programban is tartsák fenn; felszólít annak biztosítására, 
hogy álljon rendelkezésre finanszírozás a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak (többek 
között a női nemi szervek megcsonkítása) és az – elsősorban szexuális kizsákmányolás 
céljából folytatott – emberkereskedelem elleni küzdelmet célzó fellépésekhez az Európa 
Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok 
megelőzéséről szóló egyezményének hatékony végrehajtása keretében; felhívja a 
Bizottságot, hogy támogassa a kifejezetten a zaklatás – ideértve a szexuális zaklatást is 
– elleni programokat és intézkedéseket;

6. felszólítja a tagállamokat, hogy haladéktalanul ratifikálják a nőkkel szembeni erőszak és 
a családon vagy kapcsolaton belüli erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről 
szóló Isztambuli Egyezményt, különös tekintettel arra, hogy az egyezmény fontos 
szerepet játszik a nők és lányok erőszakkal szembeni védelmében és az áldozatokra és a 
társadalmakra gyakorolt gazdasági hatás enyhítésében; szorgalmazza, hogy a vonatkozó 
uniós alapokat használják fel az Isztambuli Egyezmény tagállamok általi 
végrehajtásához szükséges előkészületek vagy további erőfeszítések támogatására;

7. hangsúlyozza, hogy folytatni kell a nők elleni erőszak minden formájának megelőzésére 
és az ellenük való küzdelemre irányuló valamennyi fellépést a REC programot a 
következő többéves pénzügyi keretben felváltó programban, a nők elleni, nemi alapú 
erőszak elleni küzdelem számára független költségvetési előirányzattal, valamint az 
emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás elleni küzdelemre irányuló különös 
figyelemmel a becsületalapú kultúrára és a becsület nevében elkövetett erőszakra;

8. hangsúlyozza, hogy külön támogatást kell biztosítani a társadalmunkban 
legkiszolgáltatottabb helyzetű nők és lányok számára, különös tekintettel a 
fogyatékossággal élő nőkre, a női menekültekre, valamint az emberkereskedelem és a 
bántalmazás áldozataira; e tekintetben támogatja, hogy növeljék a REC program két 
ágának mind kötelezettségvállalási, mind kifizetési előirányzatait;

9. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni azokat a költségvetési előirányzatokat, amelyek a 
nők szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférését támogatják az 
Unión belül és kívül egyaránt, mivel ez a hozzáférés egyre inkább veszélybe kerül;

10. szorgalmazza, hogy az Unió támogassa a nőjogi szervezeteket és aktivistákat és azok 
munkáját, valamint erősítse képviseletüket az európai döntéshozatali folyamatokban;

11. ismételten kéri, hogy az uniós strukturális alapokban biztosítsanak több forrást a nők 
gazdasági és szociális jogainak fenntartására, különösen olyan intézkedések révén, 
melyek célja a nők munkaerőpiaci részvételének erősítése és a magas színvonalú állami 
gondozási szolgáltatásokba történő beruházások növelése;

12. hangsúlyozza, hogy ki kell használni az európai strukturális és beruházási alapokat, 
konkrétan az Európai Regionális Fejlesztési Alapot (ERFA) és az Európai Szociális 
Alapot (ESZA) a nők foglalkoztatásának előmozdítására, többek között magas 
színvonalú és megfizethető gondozási létesítmények finanszírozása révén;
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13. költségvetési előirányzatokat kér annak érdekében, hogy támogassa a nők vállalkozói 
tevékenységét és gazdasági függetlenségét, valamint biztosítsa és ösztönözze a nők 
szakképzéshez, kölcsönökhöz és tőkefinanszírozáshoz való, olyan uniós programokon 
és alapokon keresztüli hozzáférését, mint a COSME, a „Horizont 2020” keretprogram 
vagy az ESZA, foglalkoztathatóságuk növelése érdekében teljes mértékben 
maximalizálandó a nők munkaerőpiaci részvételét, különösen ami az egyedülálló 
anyákat, a gondozókat, illetve a hosszabb kimaradás után a munkaerőpiacra visszatérő 
nőket illeti; ezen alapokkal (amelyeknek elég finanszírozásban kell részesülniük) 
összefüggésben szorgalmazza a nemek közötti egyenlőség oktatáson és egészségügyön 
keresztül történő előmozdítását, a nemi dimenzió fokozott integrálását, valamint a 
nemek közötti egyenlőség egyes programokon keresztül történő megvalósításának 
célkitűzését;

14. aggodalommal állapítja meg, hogy alacsony az IKT-vel kapcsolatos tárgyakat tanuló 
nők száma, és ismételten hangoztatja, hogy vissza kell állítani a Bizottság által e 
területre javasolt költségvetést; hozzáteszi, hogy a nemek közötti digitális szakadék 
megszüntetése érdekében megfelelő finanszírozásra van szükség az oktatás javításához, 
a női vállalkozók támogatásához a digitális ágazatban, valamint a figyelemfelkeltő 
kampányok bővítéséhez;

15. kiemeli, hogy az oktatásra és képzésre irányuló források biztosítása, valamint a női 
vállalkozók támogatása révén fel kell számolni a nők és a férfiak közötti digitális 
szakadékot, amely jelentős aránytalanságokat okoz a munkaerőpiacon;

16. hangsúlyozza, hogy forrásokat kell elkülöníteni arra, hogy felkeltsék a nők érdeklődését 
a digitális gazdaság, valamint az olyan ágazatok iránt, mint az IKT és a STEM, és 
támogatni kell őket e téren;

17. hangsúlyozza, hogy a fiatalok körében tapasztalható, különösen magas 
munkanélküliségi ráta felszámolása érdekében megfelelő finanszírozást kell 
elkülöníteni az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára; felszólít arra, hogy 
biztosítsák a lányok és a fiatal nők egyenlő részvételét a kezdeményezés hatálya alá 
tartozó intézkedésekben, és szenteljenek megkülönböztetett figyelmet a számukra 
biztosítandó minőségi képzési és foglalkoztatási lehetőségeknek, – különösen a digitális 
gazdaságban, valamint az IKT- és a STEM-ágazatokban, amelyekben a nők mind az 
oktatás és a képzés, mind pedig a foglalkoztatás tekintetében jelentősen 
alulreprezentáltak, aminek következtében digitális szakadék alakul ki a két nem között; 
úgy véli, hogy az olyan intézkedéseknek, mint például az ifjúsági foglalkoztatási 
kezdeményezés, nem csupán ahhoz kellene hozzájárulniuk, hogy a fiatalok könnyebben 
jussanak munkához, hanem a minőségi foglalkoztatás előmozdításához is; kijelenti, 
hogy különleges figyelmet kell szentelni az olyan témákkal kapcsolatos minőségi 
képzéseknek, mint a szexizmus, a szexuális zaklatás, a megfélemlítés és a 
gyűlöletbeszéd, ösztönözve a lányok, a fiatal nők, valamint a fiúk és fiatal férfiak 
egyenlő részvételét;

18. emlékeztet arra, hogy az Unióba érkező menekültek és menedékkérők rendkívül 
jelentős része nő és gyermek; kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítése 
megtalálható a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) alapelvei között 
is, és ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a migrációs és menekültügyi politikák 
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során a nemi dimenziót is figyelembe kell venni, célzott források elkülönítésével a nemi 
alapú erőszak megelőzésére, és hozzáférést biztosítva az egészségügyi ellátáshoz és a 
reproduktív egészséghez és jogokhoz;

19. hangsúlyozza, hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrend és a fenntartható fejlesztési célok — köztük az 5. számú cél — eléréséhez 
mindenképpen megfelelő költségvetést kell biztosítani a humán fejlesztés számára; 
emlékeztet arra, hogy az Unió elkötelezte magát amellett, hogy a hivatalos fejlesztési 
támogatás 20%-át humán fejlesztésre fordítja, és kéri, hogy irányozzanak elő megfelelő 
összegeket a humán fejlesztés számára, olyan intézkedések és projektek támogatására, 
melyek célja a nőket és gyermekeket sújtó szegénység felszámolása, a munkaerőpiaci 
integráció javítása, a nők és férfiak közötti bér- és foglalkoztatási egyenlőtlenségek 
megszüntetése, valamint a nők, gyermekek és fiatalok elleni erőszakkal szembeni 
küzdelem, illetve az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és maga az ellátás javítása, 
többek között a szexuális és reproduktív egészség, az oktatás, a nemek közötti 
egyenlőség, valamint a szociális védelem javítása érdekében a „Globális közjavak és 
kihívások” program keretében;

20. szorgalmazza, hogy a külső cselekvési programok, például a fejlesztési együttműködési 
eszköz révén továbbra is biztosítsanak költségvetést a női nemi szervek megcsonkítása 
gyakorlatának felszámolására;

21. hangsúlyozza, hogy az elmúlt évtizedben a gazdasági és pénzügyi válság 
kirobbanásával a tagállamokon belül és azok között egyaránt mélyültek a gazdasági, 
társadalmi, munkaerőpiaci és nemi egyenlőtlenségek; emlékeztet a Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézetének fontos szerepére – az Unión belüli nemi egyenlőtlenség 
mértékére és okaira való figyelemfelhívás terén – , és felszólít az intézet 
költségvetésének, személyzeti létszámtervének és függetlenségének erőforrásokkal való 
megfelelő ellátására, aminek köszönhetően biztosítható az intézet zökkenőmentes 
működése, illetve az ambiciózus projektek végrehajtása; kéri ugyanakkor az egyenlő 
bánásmód elősegítésére vonatkozó költségvetési sor forrásainak növelését is;

22. felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2019-ben 
arra a következtetésre jutott, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítését „olyan 
témaként kezelik, amely nincs sok hatással a finanszírozási programok tényleges 
tartalmára"; ezért szilárd és átfogó intézkedéseket szorgalmaz a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére irányuló erőfeszítések fokozására, például oly módon, hogy 
a figyelem ismét a költségvetési tervezés elszámoltathatóságának és átláthatóságának 
előmozdítására irányuljon, valamint növekedjen a költségvetési folyamatban a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő részvétel;

23. javasolja az anyaság, a gyermekvállalás és a korai gyermekkor védelmének 
előmozdítására irányuló finanszírozás megfelelő programokon keresztül történő 
növelését; ezért szorgalmazza, hogy az anyák és gyermekek egészsége kapjon kiemelt 
jelentőséget az Unió 2020. évi költségvetésében; javasolja továbbá, hogy garantált 
finanszírozás jusson a szoptatás védelmére, előmozdítására és támogatására, 
hozzájárulva ezzel az Egészségügyi Világszervezet azon célkitűzésének eléréséhez, 
hogy 2025-re világszerte 50% legyen azon csecsemők aránya, akik életük első 6 
hónapjában kizárólag anyatejjel táplálkoznak, amihez többek között annak biztosítása 
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szükséges, hogy az anyai és apai szabadság elég hosszú legyen és hogy mindazok, akik 
élnek a lehetőséggel, elég díjazást kapjanak azon időszakban is;

24. szorgalmazza, hogy biztosítsanak költségvetési forrásokat az olyan nők egyes csoportjai 
konkrét igényeinek kezelésére, akik olyan gazdasági jellegű kihívásokkal küzdenek, 
mint amilyen például — többek között — a fiatal lányok menstruációs szegénysége, az 
egyedülálló nyugdíjas nők gazdasági nélkülözése, a nemek közötti nyugdíjszakadék, az 
anyák és a női gondozók által végzett, díjazás nélküli gondozási tevékenység és az őket 
sújtó időszegénység, valamint a fekete, ázsiai és etnikai kisebbséghez tartozó nőkkel 
szembeni társadalmi-gazdasági kirekesztés és foglalkoztatásból eredő hátrányos 
megkülönböztetés;
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