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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politika nemi dimenziójáról
(2020/2040(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkére és 3. cikkének (3) 
bekezdésére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. és 8. 
cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére, és különösen annak 2. és 9. elvére,

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére, valamint különösen az 5. célra, amelynek célja a nemek közötti 
egyenlőség megvalósítása és a nők életkörülményeinek javítása 2030-ig,

– tekintettel a Nemek közötti egyenlőség a helyi életben európai chartájára1,

– tekintettel a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód különböző szempontjaira 
vonatkozóan 1975 óta elfogadott különböző uniós irányelvekre (79/7/EGK2, 
86/613/EGK3, 92/85/EGK4, 2004/113/EK5, 2006/54/EK6, 2010/18/EU7 és 2010/41/EU8 
irányelvek),

– tekintettel a férfi és női munkavállalók egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó 
egyenlő díjazása elvének alkalmazásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat 

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
2 A Tanács 1979/7/EGK irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról (HL L 006., 1979.1.10., 24. o.).
3 A Tanács 1986. december 11-i 86/613/EGK irányelve valamely önálló vállalkozói tevékenységet, beleértve a 
mezőgazdasági tevékenységet is, folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, 
valamint az önálló vállalkozó nők terhességi és anyasági védelméről (HL L 359., 1986.12.19., 56. o.).
4 A Tanács 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelve a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 348., 
1992.11.28., 1–8. o.).
5 A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő 
végrehajtásáról (HL L 373., 2004.12.21., 37. o.).
6 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők közötti 
esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő 
megvalósításáról (HL L 204., 2006.7.26., 23. o.).
7 A Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az 
ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 068., 2010.3.18., 13. o.)
8 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/41/EU irányelve (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet 
folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról és a 86/613/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 180., 2010.7.15., 1. o.).

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
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http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj


PE660.209v01-00 4/12 PR\1217640HU.docx

HU

tartalmazó, 2012. május 24-i állásfoglalására9,

– tekintettel „A nemi sztereotípiák felszámolásáról az EU-ban” című, 2013. március 12-i 
állásfoglalására10,

– tekintettel a tudomány területén és az egyetemeken a nők karrierlehetőségeiről, valamint 
az általuk tapasztalt üvegplafonról szóló 2015. szeptember 9-i állásfoglalására11,

– tekintettel az Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről 
szóló, 2016. január 19-i állásfoglalására12,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban” 
című 2016. április 28-i állásfoglalására13,

– tekintettel a nemek közötti egyenlőség előmozdításáról a mentális egészséggel 
kapcsolatos és klinikai kutatások terén tárgyú, 2017. február 14-i állásfoglalására14,

– tekintettel „A nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2014–2015” 
című, 2017. március 14-i állásfoglalására15,

– tekintettel a vidéki térségekben élő nőkről és szerepükről szóló, 2017. április 4-i 
állásfoglalására16,

– tekintettel az „Egy uniós stratégia szükségessége a nemek közötti nyugdíjszakadék 
megszüntetése és megelőzése érdekében” című, 2017. június 14-i állásfoglalására17,

– tekintettel a nők magán- és közszférán belüli gazdasági szerepvállalásának az EU-beli 
növeléséről szóló 2017. október 3-i állásfoglalására18,

– tekintettel a nőkről, a nemek közötti egyenlőségről és az éghajlati igazságosságról szóló, 
2018. január 16-i állásfoglalására19,

– tekintettel az uniós kereskedelmi megállapodásokban a nemek közötti egyenlőségről 
szóló, 2018. március 13-i állásfoglalására20,

– tekintettel a nők és lányok szerepvállalásának a digitális ágazaton keresztül történő 

9 HL C 264. E, 2013.9.13., 75. o.
10 HL C 36., 2016.2.11., 18. o.
11 HL C 316., 2017.10.20., 173. o.
12 HL C 11., 2018.1.12., 35. o.
13 HL C 66., 2018.2.21., 44. o.
14 HL C 252., 2018.7.18., 99. o.
15HL C 263., 2018.7.25., 49. o.
16HL C 298., 2018.8.23., 14. o.
17HL C 331., 2018.9.18., 60. o.
18HL C 346., 2018.9.27., 6. o.
19HL C 458., 2018.12.19., 34. o.
20 HL C 162., 2019.5.10., 9. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.264.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0018.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0035.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0099.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.ENG
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növeléséről szóló 2018. április 17-i állásfoglalására21,

– tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. 
december 19-i, „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2019 utáni stratégia jövője: a 
megnyert csaták nem lesznek mindig nyertesek”,

– tekintettel az EU-ban a nemek egyenlőségéről és az adópolitikáról szóló, 2019. január 
15-i állásfoglalására22,

– tekintettel a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség érvényesülése terén az Európai 
Unióban tapasztalható visszaesésről szóló, 2019. február 13-i állásfoglalására23,

– tekintettel a Bizottság „2019. évi jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségről az EU-
ban” című, 2019. március 6-i munkadokumentumára (SWD(2015)0101),

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó 2020. évi mutatójára, amelyet 2020. október 16-án tettek 
közzé,

– tekintettel a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) a „Gender in 
regional cohesion policy” (Társadalmi nem a regionális kohéziós politikában) című 
tanulmányára, amelyet 2017. január 25-én tettek közzé,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőséget biztosító gazdaságok az EU-ban: a következő 
lépések” című, 2019. december 10-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel az Uniós Belső Politikák Főigazgatósága „Gender Dimension of the EU 
Cohesion Policy” (Az uniós kohéziós politika nemi dimenziója) című, 2019. 
decemberében közzétett tanulmányára,

– tekintettel a nemek közötti bérszakadékról szóló, 2020. január 30-i állásfoglalására24,

– tekintettel az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 64. ülésszakára vonatkozó 
uniós prioritásokról szóló, 2020. február 13-i állásfoglalására25,

– tekintettel „Az egyenlőség Uniója: a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 
stratégia (2020–2025)” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0152),

– tekintettel a „Coronavirus Pandemic – Impact on Gender Equality” (Koronavírus-
világjárvány – a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatás) című, 2020. június 17-i 
bizottsági tájékoztatóra,

– tekintettel az Európa Tanács „National minorities and COVID-19: inequality deepened, 
vulnerability exacerbated” (Nemzeti kisebbségek és a Covid19: mélyülő egyenlőtlenség 

21HL C 390., 2019.11.18., 28. o.
22 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0014.
23 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0111.
24 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0025.
25 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0039.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG


PE660.209v01-00 6/12 PR\1217640HU.docx

HU

és növekvő sérülékenység) című, 2020. május 29-i közleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a férfiak és a nők közötti egyenlőség elve az Európai Unió egyik alapértéke, 
amelyet a Szerződések és az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít; mivel ezért a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítését horizontális elvként valamennyi uniós 
tevékenységben és politikában végre kell hajtani és azokba be kell építeni;

B. mivel a kohéziós politika a nemek közötti egyenlőség támogatásának fontos politikai 
eszköze;

C. mivel a nemek közötti egyenlőség előmozdítása fontos a regionális gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a régiók hosszú távú fenntartható 
fejlődésének biztosításához;

D. mivel a helyi és regionális hatóságoknak, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
intézményeknek és a nem kormányzati szervezeteknek a partnerségi megállapodásokba 
és a monitoringbizottságokba való bevonása még mindig nem elégséges;

E. mivel a nemek szerint lebontott adatok és a megfelelő kiválasztási eljárások elfogadása 
hasznosnak tekinthetők a nemek közötti egyenlőség előmozdítása szempontjából;

F. mivel a nemek közötti egyenlőség területén hiányzik a politikai koherencia is, és még 
nem létezik olyan egységes rendszer, amely lehetővé tenné a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének egységes értelmezését és végrehajtását az uniós 
intézményekben;

G. mivel az előzetes tanulmányok szerint a Covid19-világjárvány súlyosbította a fennálló 
egyenlőtlenségeket azáltal, hogy aránytalan mértékben érintette a nőket és a 
marginalizálódott csoportokat;

H. mivel az uniós helyreállítási alap a nagy arányban férfiakat foglalkoztató ágazatok 
gazdasági ösztönzésére összpontosít, ami azzal a veszéllyel jár, hogy nőnek a nemek 
közötti egyenlőtlenségek a foglalkoztatás terén;

A kohéziós politika szerepe a nemek közötti egyenlőség előmozdításában a társadalmi-
gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés érdekében

1. hangsúlyozza a kohéziós politika fontosságát a nemek közötti egyenlőség előmozdítása 
és az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia tekintetében; emlékeztet arra, hogy minden 
politikai cél megvalósításához megfelelő forrásokra van szükség;

2. határozottan úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőséggel továbbra is elsősorban 
általános módon foglalkoznak, és az az Európai Szociális Alap (ESZA) szakpolitikai 
területeire, valamint a kontextuselemzési és a programozási szakaszra korlátozódik, 
miközben több figyelmet kell fordítani a végrehajtási, a nyomonkövetési és az értékelési 
szakaszra;
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3. úgy véli, hogy az uniós szabályokat világos és egyértelmű módon kell megfogalmazni, 
és azoknak kötelező erejűnek kell lenniük a nemek közötti egyenlőség tekintetében;

4. hangsúlyozza, hogy határozott politikai elkötelezettségre van szükség a nemek közötti 
egyenlőség fontosságát illetően a lakosság egésze, valamint a gazdasági növekedés és a 
területfejlesztés szempontjából;

5. sajnálatosnak tartja, hogy a 2020 utáni kohéziós politika keretében az uniós és nemzeti 
szintű nyilvános vitákban és politikai törekvésekben visszaszorult a nemek közötti 
egyenlőség;

6. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó összehangolt irányítási keret, a 
nemzeti iránymutatások és a technikai támogatás, valamint az operatív programok 
elfogadását követő szigorúbb uniós szintű ellenőrzés fontosságát;

7. rámutat az irányító hatóságok és a végrehajtó partnerek elégtelen képzésére és 
kapacitásbővítésére az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) nemi 
dimenziója tekintetében, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
ellenőrzési és értékelési rendszerek elégtelenségére;

8. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kötelező nemzeti és regionális 
szintű stratégia hiányát, valamint a nemek közötti egyenlőség megvalósításának a 
társadalmi-gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés szempontjából jelentkező 
előnyeivel kapcsolatos tudatosság hiányát;

9. ösztönzi a tagállamokat, hogy – különösen a partnerségi megállapodás keretében és a 
partnerségi elv kidolgozásakor – szorosan működjenek együtt a helyi és regionális 
önkormányzatokkal és a civil társadalmi partnerekkel annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék a hatékony helyi és regionális szintű egyenlőségi politikákkal 
kapcsolatos kihívásokat;

10. úgy véli, hogy a program érdekelt felei és a monitoringbizottságok még mindig nem 
rendelkeznek szakértelemmel a nemek közötti egyenlőség elvének konkrét 
projektekben, különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
beavatkozásaiban történő végrehajtásával kapcsolatban; úgy véli, hogy e probléma 
kezelése tekintetében hiányoznak az iránymutatások, a képzési programok és a bevált 
gyakorlatokra vonatkozó konkrét példák;

11. úgy véli, hogy a kohéziós politika keretében végrehajtott minden programnak 
biztosítania kell a nemek közötti egyenlőséget előkészítése, végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése során, valamint biztosítaniuk kell az esélyegyenlőséget mindenki 
számára, a nemen vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés nélkül;

12. elismeri a formális és informális környezetben a nőkre mint elsődleges gondozókra 
nehezedő terhet, valamint annak társadalmi értékét, különösen a Covid19-válság idején; 
ezért rámutat arra, hogy a kohéziós politika döntő szerepet játszik a gondozási 
szolgáltatásokba való beruházások biztosításában, az ágazatban tapasztalható 
munkakörülmények javításában és az ápolási-gondozási ágazatra való átállás 
támogatásában;

13. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának támogatnia kell a nők képzéshez való 
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egyenlő hozzáférését a nemek közötti digitális szakadék áthidalása, valamint a zöld és 
digitális átállás támogatása érdekében;

14. hangsúlyozza a kohéziós politika kulcsfontosságú szerepét a magas színvonalú 
közszolgáltatásokba való beruházásban, mind a nemek közötti egyenlőtlenségek elleni 
küzdelem, mind a társadalmi ellenálló képesség kialakítása és a gazdasági, társadalmi és 
egészségügyi válságok kezelése érdekében;

A nemek közötti egyenlőség a 2020 utáni kohéziós politikában

15. felszólít a nemek közötti egyenlőség iránti határozott politikai elköteleződésre uniós és 
nemzeti szinten annak érdekében, hogy a nemzeti és helyi érdekelt felek nagyobb 
figyelmet fordítsanak a nemek közötti egyenlőségre, mind az emberi jogok 
szempontjából, mind pedig a társadalmi-gazdasági fejlődés kulcsfontosságú 
tényezőjeként, és hogy előmozdítsák a további elköteleződést ezen a területen;

16. felszólít arra, hogy minden 2020 utáni operatív programban szerepeljenek a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó kötelező követelmények, 
konkrét és interdiszciplináris intézkedésekkel, amelyeket minden műveletbe be kell 
építeni;

17. határozottan támogatja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti stratégia 
kidolgozásának előzetes követelményét a kohéziós politikai beavatkozások 
alátámasztására;

18. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szervekkel való partnerségek 
fontosságát és azok bevonását a program valamennyi szakaszába; úgy véli, hogy a 
kohéziós politika területén létrehozott minden szervnek nemi szempontból 
kiegyensúlyozottnak kell lennie;

19. hangsúlyozza, hogy a nemi szempontú hatásvizsgálatnak a források felhasználási 
módjára és a a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó célkitűzések tiszteletben tartására 
vonatkozó tagállami értékelések kötelező részét kell képeznie;

20. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesítését a költségvetési 
folyamat valamennyi szakaszában alkalmazni kell; hangsúlyozza, hogy nyomon kell 
követni a nemek közötti egyenlőségre fordított kiadásokat valamennyi költségvetési 
sorban, nem csupán a célzott intézkedésekben, és értékelni kell a költségvetési sorok 
nemek közötti egyenlőségre gyakorolt végső hatását; felkéri a Bizottságot, hogy az 
Európai Számvevőszékkel együttműködve tegyen javaslatot egy e célt szolgáló 
módszertanra; javasolja olyan kritériumok alkalmazását, mint a nemzeti mediánbér és a 
vásárlóerő-paritáson számított éves medián bruttó jövedelem;

21. felszólít minden intézményt, hogy bocsássanak rendelkezésre iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumokat és képzéseket a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 
kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó konkrét példák terjesztése érdekében; 
hangsúlyozza továbbá, hogy meg kell erősíteni a projektkiválasztási szakaszban a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésének kritériumait magasabb pontozás és a 
gyakorlatiasabb fellépésekre vonatkozó követelmények révén; javasolja a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által kifejlesztett meglévő eszközök, 
például a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
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eszköztárának az európai strukturális és beruházási alapokon belüli felhasználását;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó új kohéziós 
politika elindításáról szóló közleményébe foglalja bele a nemi dimenzió és a nemekkel 
kapcsolatos kérdések előmozdításához szükséges ajánlásokat;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A nők és férfiak közötti egyenlőség elve az EU egyik alapértékét képezi, amely minden uniós 
fellépés és politika tekintetében alkalmazandó.

Az uniós szakpolitikai eszközök között a kohéziós politika különösen hatékony eszköz mind a 
finanszírozás volumenét, mind annak jellegét tekintve. A nemi dimenzió alkalmazási köre az 
Európai Szociális Alapon (ESZA) belül a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás és az oktatás 
terén a nemek közötti egyenlőséget közvetlenül célzó intézkedésektől az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapon (ERFA) belüli beruházásokig és szolgáltatásokig terjed, mint például a női 
vállalkozók támogatása, a nemek közötti szakadék kezelése a kutatás és az innováció terén, 
valamint a fizikai, IKT- és szociális infrastruktúrához való hozzáférés javítása.

A nemek közötti egyenlőség szempontjának a kohéziós politikában való alkalmazása – a 
nemek közötti egyenlőséghez való hozzájárulása mellett – a regionális fejlesztési politikák 
sikere és hatékonysága szempontjából is előnyös. Hozzájárul a valamennyi polgár számára 
inkluzívabb politikai döntéshozatalhoz, fontos szerepet játszik a regionális gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében, és támogatja a régiók hosszú távú fenntartható 
fejlődését.

A 2014 és 2020 közötti programozási időszakban kettős megközelítést alkalmaztak a kohéziós 
politika nemi dimenziójára, horizontális elvként valamennyi alapban és közvetlen ESZA 
beruházási prioritásként. Ez a jelentés rámutat arra, hogy ez a megközelítés – bár jelentős 
sikereket eredményezett a kohéziós politika bizonyos területein, és jelentős erőfeszítéseket 
tettek a nemi dimenzió más területeken való jobb figyelembe vétele érdekében – még messze 
van attól, hogy teljes mértékben kibontakoztassa a benne rejlő lehetőségeket. Emellett a 
közelmúlt fejleményei alapján a közeljövőben inkább visszaesés, semmint javulás várható.

A nemek közötti egyenlőség e jelentésben meghatározott vonatkozásainak további javítása 
előtt álló egyik legnagyobb kihívás az, hogy hiányzik a nemek közötti egyenlőség iránti erős 
politikai elkötelezettség, és hogy hiányosak az arra vonatkozó ismeretek, hogy az milyen 
fontos az egész lakosság számára és hogyan járul hozzá a gazdasági növekedéshez és a 
területfejlesztéshez. Ez a jelentés ezért egyértelműen hangsúlyozza, hogy uniós, nemzeti és 
helyi szinten politikai elkötelezettségre van szükség a nemek közötti egyenlőség iránt, 
valamint hogy a nemzeti és helyi érdekelt feleknek jobban meg kell vizsgálniuk a nemek 
közötti egyenlőség többrétegű előnyeit, amelyek gazdasági és társadalmi kérdéssé teszik a 
nemek közötti egyenlőséget.

A nemek közötti egyenlőség jelenlegi általános érvényesítése során további kihívást jelent a 
kohéziós politika különböző dimenzióira fordított eltérő figyelem. E figyelem főként az 
ESZA-ra korlátozódik, amely esetében a közvetlen kapcsolat könnyebb azonosítható, 
ugyanakkor eddig nem vették kellőképpen figyelembe a nemi dimenziónak az ERFA-n belüli 
közvetettebb alkalmazását. További különbség, hogy a programozási szakaszban viszonylag 
nagy hangsúlyt helyeznek a nemek közötti egyenlőség szempontjaira, míg a végrehajtási, 
nyomonkövetési és értékelési szakaszban viszonylag kevés figyelmet fordítanak a nemek 
közötti egyenlőségre.

A 2020 utáni kohéziós politikának ezért foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel a tudatosság 
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növelése révén, mind a különböző alapok, mind a szakpolitikai ciklus különböző lépései 
tekintetében.

Az uniós politikai döntéshozatalban a nemek közötti egyenlőség sikeres végrehajtását 
akadályozó tágabb kérdéskör az Unión belüli szakpolitikai koherencia hiánya a nemek közötti 
egyenlőség területén. Még nem létezik a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének 
egységes értelmezése és végrehajtása az uniós intézményekben, és erre vonatkozó nemzeti 
iránymutatás és technikai támogatás is korlátozottan érhető el, valamint hiányzik a nemek 
közötti egyenlőségre fordított kiadások nyomon követésére szolgáló módszertan. Ez a jelentés 
ezért határozottan ösztönzi az átfogó keretre és módszertanra irányuló munkát, a konkrétabb 
iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok és képzések kidolgozását, valamint a nemek 
közötti egyenlőségnek a kohéziós politika területén való általános érvényesítésével 
kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozó konkrét példák megosztását.

Ez alapvető fontosságú, mivel a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének konkrét 
támogatására vonatkozó ismeretek hiánya – különösen az ERFA beavatkozási területein – az 
egyik fő tényező, amely a kohéziós politika hatékonyságának csökkenéséhez vezet a nemek 
közötti egyenlőség tekintetében. Megfelelő támogatás hiányában a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket gyakran további adminisztratív tehernek vagy a 
kohéziós politika más projektcélkitűzéseivel versengő, nem pedig azokat kiegészítő 
körülménynek tekintik.

Ami a jövőbeli fejleményeket illeti, számos további kihívással kell foglalkozni. Az egyik 
legfontosabb kihívást annak veszélye jelenti, hogy a 2020 utáni kohéziós politika keretében a 
nemek közötti egyenlőség visszaszorul az uniós és nemzeti szintű nyilvános vitákban és 
politikai törekvésekben.

Az egyenlőtlenség kérdését tovább súlyosbította a Covid19-válság, amely fenyegetést jelent a 
nemek közötti egyenlőség alakulására mind a válság közvetlen hatása, mind a helyreállítási 
szakasz tekintetében.

Előzetes tanulmányok szerint a Covid19-világjárvány aránytalan hatást gyakorolt a nőkre és 
lányokra, különösen a marginalizált csoportok tagjaira. A társadalmi és gazdasági 
helyreállítást célzó jelenlegi uniós szintű erőfeszítések azonban nem foglalkoztak megfelelően 
ezzel a kérdéssel. Az uniós helyreállítási alap keretrendszere elsősorban azon ágazatok 
gazdasági ösztönzésére összpontosít, amelyekben magas a férfi foglalkoztatás aránya, míg a 
Covid19-válság által mélyen érintett számos ágazatban magas a női foglalkoztatás aránya. Ez 
azzal a veszéllyel jár, hogy az EU-n belül hozzájárul a nemek közötti egyenlőtlenségek 
fokozódásához a foglalkoztatás terén.

A Covid19-válság rámutatott a közszolgáltatások és a szociális infrastruktúra, valamint az 
ápolási-gondozási ágazat alapvető szerepére a társadalmi és gazdasági ellenálló képesség 
biztosításában. Hangsúlyozta továbbá, hogy a nők formális és informális keretek között 
egyaránt fontos szerepet töltenek be fő gondviselőként, valamint azt, hogy ez milyen értéket 
jelent a társadalom számára.

A kohéziós politika ezért fontos szerepet fog játszani e többrétegű válságnak a nemek közötti 
egyenlőségre gyakorolt káros hatásainak leküzdésében, ugyanakkor kulcsszerepet játszik 
majd a gazdasági és társadalmi fellendülés sikerének támogatásában is.

Végezetül, mivel az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy helyreállítási intézkedései révén 
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felgyorsítsa a zöld és digitális átállást, ezeket az intézkedéseket a nemek közötti egyenlőségre 
való összpontosításnak kell kísérnie – például a nemek közötti digitális szakadék áthidalása 
érdekében a nők képzéshez való hozzáférésének biztosítása és a nők foglalkoztatásának 
támogatása terén –, miközben a hagyományosabb női foglalkoztatási ágazatok érvényesítésére 
is figyelmet kell fordítani annak biztosítása érdekében, hogy a helyreállítás előnyei a 
különböző nemek között egyenlő mértékben érvényesüljenek.


