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JAVASLATOK

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

A. mivel a nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értékeinek egyike, és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (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 
minden uniós szakpolitikai területen, és a Számvevőszéket, hogy az uniós költségvetés 
végrehajtásáról szóló jelentései tartalmazzák a nemek közötti egyenlőség szempontját, 
többek között nemek szerint bontott adatokat;

C. mivel az egyenlőség és a jogállamiság az Unió alapvető értékei, és az Európai Unióról 
szóló szerződés (EUSZ) 13. cikkének megfelelően az európai intézményeknek 
törekedniük kell ezek előmozdítására; mivel ebben a felelősségben az EUSZ 4. 
cikkének (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének megfelelően a 
tagállamoknak is osztozniuk kell;

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

2. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa a jogállamiság Unión belüli megerősítésére 
irányuló erőfeszítéseit, különös tekintettel azokra a jogalkotási javaslatokra, amelyek 
célja az uniós költségvetés védelme a tagállamokban a jogállamiság tekintetében 
fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az uniós támogatásban részesülők fő küldetését; valamint hogy tartsa 
vissza a finanszírozást minden olyan csoporttól, amely az uniós forrásokat a jogok, 
különösen a nők jogainak visszafogására kívánja felhasználni;

3. megjegyzi, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó általános stratégia része, és ezért 
hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények e területen való elkötelezettsége alapvető 
fontosságú; ezzel összefüggésben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem fogadtak el a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2016–2020 közötti időszakra szóló uniós 
stratégiát, és felhívja a Bizottságot, hogy közleményként történő elfogadásával erősítse 
meg a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért” című új 
dokumentumának státuszát;

4. aggodalmát fejezi ki a jogállamiság elleni támadások, valamint a nemek közötti 
egyenlőség és a nők jogai érvényesülésének hátráltatása közötti összefüggések miatt; 
kéri, hogy ezzel a kérdéssel a 7. cikk szerinti eljárás keretében foglalkozzanak az 
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érintett tagállamokkal szemben.

5. megismétli azon kérését, hogy a Jogok, egyenlőség és polgárság program (REC) (2014–
2020) 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;

6. sajnálatát fejezi ki az elmúlt évek azon tendenciája miatt, hogy csökkentik a nőkkel és 
lányokkal szembeni erőszak valamennyi formája elleni küzdelemre szánt uniós 
forrásokat, és ismételten kéri a Daphné egyedi célkitűzés forrásainak növelését; 
megismétli azon felhívását, hogy legyen külön költségvetési sora a Jogok, egyenlőség 
és polgárság program részét képező Daphné egyedi célkitűzésnek; nyugtázza a közös 
módszertannal és kérdőívvel rendelkező, az egész EU-ra kiterjedő felmérés 
kidolgozásának fejlődését, melynek célja, hogy rendszeresen össze lehessen gyűjteni a 
nemi alapú erőszak összehasonlítható adatait az uniós tagállamokban; reméli, hogy 
2019-re rendelkezésre fognak állni a felmérés kísérleti szakaszának első eredményei, 
annak érdekében, hogy a tervezetteknek megfelelően 2020–2021-től kezdve el lehessen 
végezni a felmérést;

7. felszólít az említett uniós belső és külső programok közötti szinergiák vizsgálatára az 
Unión belüli és kívüli szakpolitikák koherens és folyamatos megközelítésének 
biztosítása érdekében, például a női nemi szervek megcsonkítása esetében.

8. fokozott átláthatóságra, célzott fellépésekre és egyedi költségvetési tételekre szólít fel a 
nemek közötti egyenlőséggel és a nők jogaival – többek között a szexuális és 
reprodukciós egészséggel és jogokkal – kapcsolatos célok elérése érdekében az Unió 
külső fellépéseiben;

9. kéri, hogy az uniós alapok általános előzetes feltételrendszerének részeként végezzenek 
nemi szempontú hatásvizsgálatokat;

10. 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 
során a nemi dimenziót is figyelembe kell venni, a nemi alapú erőszak megelőzésére 
irányuló, célzott források elkülönítésével, és az egészségügyi ellátáshoz és a 
reprodukciós egészséghez és jogokhoz való hozzáférés biztosításával;

11. kéri, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság erősítse meg a nemek közötti 
egyenlőség iránti elkötelezettségét a következő többéves pénzügyi keretben azáltal, 
hogy a többéves pénzügyi keretről szóló új rendeletbe belefoglal egy, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezési záradékot és egy, a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő felülvizsgálatot; sajnálja, hogy a többéves 
pénzügyi kerethez csatolt, a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló közös 
nyilatkozat ellenére is csak kis előrelépés történt ezen a téren, és a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret nem eredményezett egyértelmű, egyedi 
célkitűzésekkel, konkrét célokkal és előirányzatokkal rendelkező stratégiát a nemek 
közötti egyenlőség vonatkozásában;
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12. hangsúlyozza, hogy a kutatás és az innováció területén nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenni a nemi dimenzió érvényesítése érdekében; ezzel kapcsolatban üdvözli, hogy 2019. 
januárig a „Horizont 2020” projektjeiben a női résztvevők aránya a teljes munkaerő 
42%-a volt; ezzel szemben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a projektkoordinátoroknak 
mindössze 28%-a volt nő, és a támogatásoknak csak 32,4%-a vette figyelembe a nemi 
dimenziót a kutatási és innovációs tartalomban; ezenkívül a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának a migrációs és menekültügyi politikákban történő figyelembevétele 
érdekében felszólít a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, külön 
költségvetési sorral rendelkező célzott intézkedések kialakítására;

13. felhívja a Bizottságot, hogy a teljes költségvetési eljárás, a költségvetés végrehajtása és 
végrehajtásának értékelése során alkalmazza a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést az uniós finanszírozású programokhoz való egyenlő 
hozzáférés előmozdítása és a nők részvételének ösztönzése érdekében;

14. kéri, hogy az uniós finanszírozású programok kedvezményezettjeiről és résztvevőiről 
gyűjtsenek nemek szerint lebontott adatokat; megismétli azon kérését, hogy az uniós 
költségvetés végrehajtásának közös eredménymutatói közé vegyenek fel az egyenlőség, 
a méltányosság és az ökológia elve alapján nemek szerint bontott mutatókat is, kellő 
figyelemmel a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, nevezetesen a gazdaságosság, 
a hatékonyság és az eredményesség elvére;

15. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nem 
veszi figyelembe a nemek közötti egyenlőség szempontját, mivel nem állnak 
rendelkezésre konkrét adatok az ESBA-finanszírozásra benyújtott, illetve jóváhagyott 
kérelmek benyújtóinak nemét illetően.



PE641.174v02-00 6/7 AD\1196988HU.docx

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 22.1.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

19
5
1

A zárószavazáson jelen lévő tagok Annika Bruna, Gwendoline Delbos-Corfield, Belinda De Lucy, Frances 
Fitzgerald, Heléne Fritzon, Alice Kuhnke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Karen Melchior, Sandra Pereira, Sirpa Pietikäinen, 
Samira Rafaela, Evelyn Regner, Eugenia Rodríguez Palop, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella 
Tovaglieri, Ernest Urtasun

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Maria da Graça Carvalho, Nicolaus Fest, Lina Gálvez Muñoz, Marina 
Kaljurand, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Jadwiga 
Wiśniewska



AD\1196988HU.docx 7/7 PE641.174v02-00

HU

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN

19 +
GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

PPE Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sirpa Pietikäinen, Christine 
Schneider

RENEW Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

S&D Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Marina Kaljurand, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Evelyn 
Regner

VERTS/ALE Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Ernest Urtasun

5 -
ECR Jadwiga Wiśniewska

ID Annika Bruna, Nicolaus Fest, Isabella Tovaglieri

NI Belinda De Lucy

1 0
GUE/NGL Sandra Pereira

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


