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Összefoglalás: 

A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése valamennyi strukturális alap politikai 
programozásának és végrehajtásának keresztirányú dimenziója. A tanulmány áttekintést nyújt arról, 
hogy mennyire vették figyelembe a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítését a strukturális alapok 
2000–2006. közötti terveiben, különös tekintettel a regionális fejlesztési és kohéziós alapokra. 
Bemutatásra kerülnek azok a szakpolitikai területek (és szakaszok), ahol előrelépés történt, és azok a 
szakpolitikai területek (és szakaszok) is, ahol lassú a fejlődés. A legfőbb eredmények azt mutatják, 
hogy a politikai folyamatban felfelé jobb eredményeket értek el, mint lefelé, a végrehajtási szinteken. 
Általánosságban nagyobb előrelépések történtek a 2007–2013. közötti időszakra vonatkozóan a nemek 
közötti esélyegyenlőség sikeres érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését illetően, azonban 
sok tennivaló marad annak érdekében, hogy az általános és konkrét célkitűzésekből gyakorlati, 
hatékony intézkedések váljanak. 
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Összefoglalás 

A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése olyan eljárási módszer, amelynek célja a nemi 
szempont beépítése minden szakpolitikába és a szakpolitikai folyamatok minden lépésébe, a 
tervezéstől a végrehajtásig, az ellenőrzésig és az értékelésig. Azon a felismerésen alapul, hogy a 
nőknek és férfiaknak nem egyformák a forrásaik, szükségleteik és preferenciáik, és hogy sok 
struktúra, rendszer és politika nemi tekintetben nem semleges, hanem a férfiak tapasztalatát tekinti 
a normának. 

A férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget és a nemek esélyegyenlőségének érvényesítésére 
vonatkozó elvet a strukturális alapok rendeleteiben egyértelműen a szakpolitikai 
programozás és végrehajtás keresztirányú dimenzióiként említik. 
 
A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése nemcsak formális követelmény. Fontos a 
gazdasági növekedés és a nemek közötti esélyegyenlőség között létrejövő erős pozitív összefüggés 
miatt is. Az okozatiság iránya általában a gazdasági növekedéstől halad a nemek közötti 
esélyegyenlőség felé, mivel a magasabb gazdasági szintet általában fejlettebb oktatás, demokrácia 
és nagyobb fokú nemek közötti esélyegyenlőség követi. De egyértelmű az összefüggés a nemek 
közötti nagyobb fokú esélyegyenlőségtől a gazdasági növekedés felé haladva is: a nők nagyobb 
mértékű munkaerő-piaci részvétele növeli a bruttó hazai terméket, mivel több emberi erőforrás 
vesz részt a termelési rendszerben. A nők bevonása a munkaerőpiacba és a döntéshozatalba szintén 
hozzájárul az életminőség javulásához és a jövőbeli növekedéshez a gyermeknevelésben játszott 
szerepük miatt. 

Ezért egyenlőségi és hatékonysági érvek is támogatják a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítését. A megkülönböztetés és a szegregáció a hatékonyság hiányával jár együtt. A 
megkülönböztetés megszüntetéséből a (helyi) gazdaság számára jelentkező előnyök a források 
jobb felhasználásából származnak, amely növelheti a (helyi) gazdaság versenyképességét. Amikor 
az egyének gazdasági szerepvállalását a nem és nem az érdem vagy a képesség határozza meg, 
akkor a hatékonyság hiányáról beszélhetünk egy csoport (a nők) képességeinek nem kellő 
kihasználtsága miatt. A nemek társadalomban és gazdaságban tapasztalható 
megkülönböztetésének csökkentésére irányuló szakpolitikák által többféle készséggel rendelkező 
munkaerő is létrejöhet, és javulhatnak a munkaszervezési minták. A nők nagyobb fokú és 
egyenlőségre törekvő gazdasági részvétele a családok helyzetén is javíthat, ha a nők és gyermekek 
közös érdekeit olyan szakpolitikák támogatják, amelyek a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt segítik elő. 

Jelen tanulmány át kívánja tekinteni, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének 
dimenzióját mennyire vették figyelembe a strukturális alapok 2000-2006. közötti programozási 
időszakában, különösen figyelemmel a regionális fejlesztési és kohéziós alapokra, azzal a céllal, 
hogy kiemelje azokat a szakpolitikai területeket, ahol történt előrelépés, és feltárja azokat a 
szakpolitikai területeket, ahol lassú az előrehaladás. Ebben a tekintetben hasznos tanulságokat 
vontunk le a 2007–2013. közötti új szakpolitikai programozás nemekkel kapcsolatos 
dimenziójának megerősítését illetően is. 

Az elemzéshez a nemek szempontjából az 1. és 2. célkitűzés hatálya alá tartozó régiók 122 
operatív programját (OP) tekintettük át 9 tagállamban (Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, 
Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország és Spanyolország), továbbá olyan 
rendelkezésre álló másodlagos anyagokat, például nemzeti és EU-szinten végzett értékeléseket, 

PE 379.206 
iii



A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése a strukturális finanszírozás felhasználásában 

 
ellenőrzési és tervezési dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az elemzést más európai 
országokra is ki lehessen terjeszteni. 

A tanulmány főbb eredményei szerint jobb eredményeket lehet elérni felfelé a politikai 
folyamatban (az összefüggések elemzése, az átfogó stratégia meghatározása), mint lefelé, a 
végrehajtási szinteken (beleértve a szakértelmet, a képviseleti szervezeteket, az ellenőrzést, 
az értékelést stb.). Általános vélemény szerint jelentős előrelépések történtek a nemek közötti 
esélyegyenlőség sikeres érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében a 2000 és 
2006 közötti időszakban, különösen a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésével kapcsolatos 
stratégia jogosságának elismerése érdekében. Mégis úgy tűnik, hogy az előnyöket még nem 
aknázták ki. Többet is lehet tenni azért, hogy az átfogó és konkrét célkitűzésekből gyakorlati és 
hatékony intézkedések váljanak. 

A főbb eredmények szerint továbbá az Európai Unión (EU) belül a strukturális alapok 
tervezésében a tagállamokban a nemek közötti egyenlőség iránti érzékenység különböző mértékű, 
és a (nemi) politikai intézkedéseket megkülönböztetett megközelítések határozzák meg. A 
skandináv és angolszász országok általában előrébb járnak a politikai döntéshozatalban a nemek 
dimenziójának érvényesítésében, míg a kontinentális és dél-európai országok még mindig konkrét 
nemi intézkedésre támaszkodnak, még akkor is, ha a kettős megközelítés bevezetéséről beszélnek. 
A politikai ciklus során létrejött ugyan néhány innovatív megközelítés, eszköz és módszertan, ám 
használatukat és terjedésüket korlátozta, hogy a (helyi) politikai döntéshozók és kormányok csak 
kis mértékben vannak tisztában a nemek közötti esélyegyenlőség társadalomra és gazdaságra 
gyakorolt fontos szerepével. 

A strukturális alapok 2000–2006. közötti programozásának különböző fázisaira utaló jellemző 
eredmények a következő képet mutatják. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése a strukturális alapok programozása 
összefüggéseinek meghatározásában. A regionális operatív programok (ROP) 
nagymértékben figyelembe veszik a nemek dimenzióját az összefüggések elemzésekor, 
mégpedig a nemspecifikus témák és mutatók megfelelő használatával, különös tekintettel a 
munkaerőpiac szerkezetére és dinamikájára. Kevésbé jól megalapozott a politikai döntéshozók 
azon képessége, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséghez tartozó dimenziókat építsenek be 
azokba a témákba, amelyek nem „közvetlenül” kapcsolódnak a nőkhöz, például a közlekedési 
infrastruktúrába és olyan szolgáltatásokba, amelyek nem kapcsolódnak a gyermekgondozásról 
vagy az idősekről való gondoskodásról szóló intézkedésekhez, amelyekben az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a kohéziós alap jelentős részt vállal. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése a stratégia meghatározásában és 
tervezésében. A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése iránti formális elkötelezettség 
minden OP-ban jelen van, de csak néhány esetben lehet konkrét esélyegyenlőség-
érvényesítési stratégiát kitűzni. A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése gyakran 
megjelenik az esélyegyenlőséggel kapcsolatos általános célkitűzésekben, ismét a 
munkaerőpiacban (és részben a közösségépítésben) találva meg a legjobb alapot arra, hogy 
legyőzze a nemek közötti megkülönböztetést és hátrányokat. 

•  A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése konkrét célkitűzésekben és az 
intézkedések tervezésében. A programozás konkrét beavatkozásainak terve még 
nyilvánvalóbban mutatja, hogy az EU-országok két különböző megközelítést alkalmaznak „a 
nemek közötti esélyegyenlőség kérdésében.” Egyrészt megtalálható a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésére vonatkozó elvhez kapcsolódó megközelítés (angolszász és 
északi országok), másrészt a kettős megközelítés, amely a nemek közötti esélyegyenlőség 
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érvényesítését pozitív/megerősítő intézkedésekkel kapcsolja össze (kontinentális és déli 
országok). 

Ami a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésében érintett beavatkozási területeket illeti, 
a vállalkozás és innováció, a stratégiai fejlesztési lehetőségek, a fenntartható közösségek és a 
vidéki térségek fejlesztése azok a területek, amelyekre a strukturális alapok programjai 
felhívják a fő döntéshozók figyelmét. Ami a megerősítő intézkedéseket illeti, a beavatkozási 
területek kizárólag a képzésre és a munkaerő-piaci politikákra koncentrálnak. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése és a források elosztása. A források 
strukturális alapokon belüli elosztásának értékelése nehéz kérdés az esélyegyenlőség 
érvényesítésének szempontjából, mivel nem könnyű elkülönített költségvetést szerezni az 
esélyegyenlőség érvényesítésre (míg a megerősítő intézkedések nagyobb valószínűséggel 
rendelkeznek ilyennel). Konkrét eszközök használatát kell elterjeszteni, például a nemek 
közötti esélyegyenlőség olyan költségvetésének kifejlesztését, amelyet a strukturális alapok 
programozásában is használni kellene, és ezek támogatást kaphatnának olyan közös keretként, 
amelyben a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésére elkülönített pénzügyi források 
összege a programokon belül értékelhető. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése és (kitűzött) folyamatok a projektek 
kiválasztásához. Az OP-kban említett, nemi alapon történő kiválasztási feltételek azt 
mutatják, hogy működési szinten a strukturális alapok kevésbé nemcentrikusak. Valóban 
minden OP alkalmaz nemen alapuló kritériumokat a projektek kiválasztásához (azaz 
megfelelőségi kritériumokat, kiegészítő pontokat, a horizontális témákkal való koherenciát, 
kifejezetten női célkitűzéseket stb.), de működési tartalmuk gyakran elégtelen és 
hozzávetőleges: konkrétabb és testre szabottabb kritériumokat kell kidolgozni. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése és a program ellenőrzése és értékelése. 
Egy átfogó értékelés során az OP-k egyrészt erőfeszítéseket tesznek, hogy konkrét 
intézkedések ellenőrzéséhez és értékeléséhez kapcsolódó, a nemekkel kapcsolatos mutatókat 
alakítsanak ki, habár ez a törekvés gyakran a nemek szerint lebontott adatok vizsgálatára 
korlátozódik. Másrészt a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének szempontjából (az 
idevágó módszertanokkal és eszközökkel együtt) úgy tűnik, hogy nem veszik megfelelően 
figyelembe az átfogó programértékelést. Ebben a tekintetben központi kérdésnek számít a 
nemek szerint lebontott adatok elérhetősége és a nemek közötti esélyegyenlőség iránt 
érzékeny ellenőrzőrendszerek. 

• A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése és az irányító szervezetek. Általános 
szinten az irányító szervezetek elkezdték figyelembe venni azt, hogy szükség van olyan 
testületek bevonására, amelyek – különböző szinteken – felelősek az esélyegyenlőségért, 
illetve a nemek közötti esélyegyenlőség szakértőinek bevonására is. Ez a szerepvállalás még 
mindig formális szinten működik, és gyakran tanácsadói szerepre korlátozódik. 

A fent említett előrelépések azt mutatják, hogy sor került érdemi fejlődésre a 2000 és 2006 közötti 
programozási időszakban, de azt is mutatja, hogy az esélyegyenlőség-érvényesítési politikák 
strukturális alapokba való bevonását még tökéletesíteni és erősíteni kell a 2007 és 2013 közötti 
időszak tekintetében. 

A legfőbb veszély az, hogy minden olyan elemet és témát, amely valamilyen módon kapcsolódik a 
nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítéséhez, puszta formalitásnak fognak tekinteni, amelynek 
meg kell felelni, nem pedig olyan fontos eszköznek, amellyel jobbá lehet tenni Európát és 
polgárait (férfiakat és nőket egyaránt). 
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Aggodalomra ad okot az is (az ERFA-rendeletekben a nemek közötti esélyegyenlőségre tett 
néhány utalás is ezt erősíti meg), hogy a nemek szempontját csak az emberekkel és a 
humántőkével kapcsolatos intézkedésekben fogják használni (például az Európai Szociális Alap 
által finanszírozottakban), nem pedig minden olyan intézkedésben, amelyet a strukturális alapok 
támogatni kívánnak. Ez utóbbi valóban gyengítheti a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítésének koncepcióját minden szakpolitikában és minden szakpolitikai szakaszban, ezáltal 
elszigetelve és így megakadályozva, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése jelentős 
hatást váltson ki a nemek közötti esélyegyenlőség tekintetében. 

Célul kell kitűzni, hogy olyan fejlesztési folyamatot tervezzenek, amely képes megszüntetni a 
nemi semlegességet a beavatkozások meghatározásakor, létrehozva egy, a rendszernek és nemcsak 
az egyéneknek címzett stratégiát. Az esélyegyenlőség horizontális integrációjához hasonlóan 
várhatóan még mindig konkrét intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy támogassák a 
nőket bizonyos egyenlőtlenségek leküzdésében, és hogy az erős és hatékony eredmények elérése 
érdekében megfelelően egyesítsék az embereket megcélzó beavatkozásokat az infrastruktúrát 
megcélzó beavatkozásokkal. 

Konkrét politikai álláspontra van ehhez szükség, és a politikai és közigazgatási kultúrában jobban 
tudatában kell lenni annak, hogy a nemi esélyegyenlőség milyen fontos a társadalmi-gazdasági 
növekedéshez, és még több kapacitás kell ahhoz, hogy konkrétan foglalkozzanak ezekkel a 
témákkal, és helyi szereplőket vonjanak be. A nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése és a 
társadalmi-gazdasági növekedés közötti kapcsolatra való nagyobb odafigyelés lehetne a 
kiindulópont ahhoz, hogy túllépjünk az olyan stratégiák tervezésén, ahol a nők csak „passzív” 
kedvezményezettjei a beavatkozásnak. 

Két fő pontra kell koncentrálni a célkitűzés eléréséhez. 

Egyrészt meg kell birkózni néhány nehézséggel, amely a nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesítését jellemezte a 2000 és 2006 közötti programozásban, például a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésének tényleges jelentésével kapcsolatos, még mindig megalapozott 
zavarral, mivel e fogalmat túlságosan gyakran értelmezik a pozitív intézkedések puszta 
támogatásaként; hiányoznak a megfelelő eszközök és célorientált (emberi és pénzügyi) erőforrások 
a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésének hatékony végrehajtásához, és működési 
nehézséget jelent, hogy a gyakorlatba átültessék a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítését 
azon fejlesztési politikákban, amelyek nem közvetlenül az egyénekre irányulnak. 

Másrészt a 2000 és 2006 közötti programozási időszak tanulságai és a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésének további támogatására tett javaslatok a következő dimenziókat 
jelölik ki prioritásként: 

• Esélyegyenlőségi kormányzás kiépítése. Ha az esélyegyenlőségi célkitűzések integrált részei 
kívánnak lenni a növekedési és fejlesztési politikáknak, akkor a hatékony „egyenlőségi 
kormányzás” előfeltétel. 

• Az irányítási és végrehajtási készségek fejlesztése. Támogatni kell a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítési szempontjainak a szelekciós kritériumokba való beépítésére 
vonatkozó megfelelő eljárásokat; a megvalósítási módszereket és jelzőrendszereket; a nemek 
közötti esélyegyenlőségnek a projektbeavatkozások végrehajtásában való érvényesítését végző 
technikai segítői csoportokat; az esélyegyenlőségi szakértelmet a program/projektvezetésben, 
mivel ezek felelnek az eredmények minőségéért és az átfogó programok kimeneteléért. 

PE 379.206 
vi
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• Az ellenőrzési és értékelési eszközök fejlesztése. Elsődleges prioritása van az iránymutatások, 

kritériumok, módszerek és technikák meghatározásának és terjesztésének európai és 
nemzeti/helyi szinten, a 2000 és 2006 között alkalmazott eszközök és mutatók további 
fejlesztése érdekében. 

• Az együttműködés és a helyes gyakorlatok cseréje útján történő intézményes tanulás 
támogatása kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy sikeresen terjesszük az intézményes tanulást a 
tagállamokban, különös tekintettel a projektek nemeken alapuló programozására és 
végrehajtására. 

• A kommunikációs stratégiák fejlesztése annak érdekében, hogy növeljük minden 
kulcsfontosságú szereplő tudatosságát, és hogy hangsúlyozzuk a nemekkel kapcsolatos témákat 
és programeredményeket, beleértve a nők társadalmi-gazdasági szerepét is. 
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