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ELJÁRÁS 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2004. július 26-i ülésén Lissy Grönert jelölte ki 
fogalmazónak. 

A(z) ...-i ülésén/ülésein a bizottság megvizsgálta a véleménytervezetet. 

Az utóbbi/utolsó ülésen ... szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással/egyhangúlag 
elfogadta a következő javaslatokat. 

A szavazáskor az alábbi személyek voltak jelen: ... (elnök/ügyvezető elnök), ... (alelnök), ... 
(alelnök), Lissy Gröner (fogalmazó), ..., ... (...-t helyettesítve), ... (...-t helyettesítve a 153. cikk 
(2) bekezdése szerint), ... és ... . 
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RÖVID INDOKOLÁS 
 

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

Általános bevezető: 
 
1. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nyomon követte a 2005-ös évre vonatkozó 

költségvetési eljárást amennyire a lehetőségek engedték, tekintve, hogy 2004 volt az 
Európai Unió eddigi legnagyobb bővítésének éve, illetve egyúttal az európai választások 
éve is. 

 
2. A bizottság igyekezett az Amszterdami Szerződés rendelkezéseiben meghatározott 

elveket követni és a közösségi politikák és intézkedések széles körét vizsgálta meg az 
esélyegyenlőség és a nők jogainak védelme szempontjából. E tekintetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítése nem csupán a kifejezetten az esélyegyenlőség 
előmozdítását célzó intézkedésekre vonatkozik, hanem kiterjed valamennyi költségvetési 
tétel összefüggésében a nők helyzetének és jogainak védelmére. Ebben a tekintetben a 
bizottság sajnálattal állapítja meg, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe 
vevő költségvetés-tervezést továbbra sem alkalmazzák a gyakorlatban. 

 
3. A közösségi költségvetés által finanszírozott politikák végrehajtásának megvizsgálását 

illetően a bizottság teljes mértékben támogatja a 2005-ös költségvetési tételekben foglalt 
javaslatokat annak érdekében, hogy sikerüljön elérni a várt eredményeket azokon a 
területeken, ahol még mindig léteznek egyenlőtlenségek férfiak és nők között. 

 
4. Tekintettel arra, hogy – a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára – az előző 

években már számos költségvetési tétel révén megvalósultak hasonló célok, a 2005-ös 
költségvetésre vonatkozó javaslatok elsősorban arra irányulnak, hogy kiegészítsék a fent 
említett célkitűzéseket. 

 
5. Az EK-Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítása az EU egyik alapelve, melyet valamennyi közösségi tevékenységben és 
programban érvényesíteni kell. Ezért a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vegyék a költségvetés végrehajtásakor – azaz az EU 
valamennyi politikaterületének kiadásai terén érvényesüljön a nemek közötti egyensúly. 

 
6. A Bizottságnak ki kell alakítania egy hatékony jelentési rendszert, amely világosan 

megmutatja a különböző költségvetési tételek vonatkozásában a férfiakra és a nőkre 
gyakorolt hatást, illetve azt, hogy a költségvetési kiadások milyen módon vették 
figyelembe a nemek közötti egyenlőséget, valamint hogy milyen projekteket 
finanszíroztak azzal a céllal, hogy megvalósuljon a nemek közötti egyenlőség. Ezt 
különösen azon költségvetési tételek esetében kell megtenni, amelyek kifejezetten a 
nemek egyenlőségének elősegítésére és a nők jogainak védelmére szánt kiadásokat 
tartalmaznak. 
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Konkrét területek: 
 
7. A férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget szolgáló közösségi intézkedések igazgatási 

kiadásai magukban foglalják (04 01 04 05. tétel) „azon technikai és adminisztratív 
segítségnyújtásra fordított kiadásokat, amely feladat ellátását a Bizottságnak egy, a 
közösségi jog hatálya alá tartozó, végrehajtásért felelős hivatalra kell átruháznia”. 
Összhangban a költségvetési eljárással és az átláthatóság elvének tiszteletben tartásával, a 
végrehajtó hivatalok felállítására vonatkozó magatartási kódex kötelezi a Bizottságot, 
hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha ilyen hivatal létrehozását tervezi. Az Európai 
Parlament tudomása szerint nem hoztak létre ilyen hivatalt, ezért az erre való hivatkozást 
törölni kell. 

 
8. A Pekingi Cselekvési Platform és a Lisszaboni Stratégia megvalósításához jobban be kell 

vonni a nőket a gazdasági döntéshozatalba. A nők kisebbségben vannak mind a 
munkaadói szervezetek magasabb posztjain, mind a munkavállalói szervezetek vezetői 
posztjain. A szociális partnerek a kollektív tárgyalások révén fontos szerepet játszanak az 
esélyegyenlőség előmozdításában. A költségvetés nem tartalmaz olyan stratégiákat és 
cselekvési programokat, amelyek célja a nők kiegyensúlyozott képviseletének 
megvalósítása a szociális partnerek körében. 

 
9. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiával kapcsolatos 

jelenlegi program 2005. december 31-én zárul le. Ugyanekkor fejeződik be a 
diszkrimináció elleni küzdelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program is. 
Ennélfogva szükség van a nemek közötti egyenlősséggel foglalkozó új közösségi 
program kidolgozására a 2005 utáni időszakra, illetve a közösségi tevékenység 
zökkenőmentes folyamatosságára ezen a területen. Egy új programot kell létrehozni 
anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolná a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének felállítását. 

 
10. A 2004. május 7-én Limerickben tartott miniszteri találkozó következtetései, illetve a 

Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsának 
2004. június 1–2-i következtetései a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének 
felállítását igénylik. Ezért az intézet létrehozására való előkészületként új költségvetési 
tétel bevezetése javasolt (04 05 04). Ennek, és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
közösségi stratégiával kapcsolatos programnak ki kell egymást egészítenie. 

 
11. Ahhoz, hogy a nők információs társadalomban való teljes körű részvétele megvalósuljon, 

elengedhetetlen a nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítése az EU információs 
politikájában. Ennek az általános célnak ki kell egészülnie az állampolgárok számára 
történő információterjesztés javítására szánt külön ráfordítások biztosításával. 

 
12. A MEDA térség politikai légkörét súlyos feszültségek és a helyzet folyamatos 

súlyosbodása jellemzi, különösen 2004 vége felé és 2005 elején. Biztosítani kell a nők 
részvételét a konfliktusok megelőzésében és feloldásában, a béketárgyalásokon, a 
fenntartható béke kialakítását és megőrzését célzó megegyezésben és újjáépítésben, 
valamint a MEDA régió demokratizálásában. 
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13. Összhangban a thesszaloniki Európai Tanács következtetéseivel, a nőknek aktív szerepet 
kell vállalniuk a béketeremtésben és a békefenntartásban. A fegyveres konfliktusok és 
háborúk által sújtott országoknak – például a Nyugat-Balkánnak, Afganisztánnak és 
Iraknak – nyújtott európai segélyeknek különösen ösztönözniük kell ezt a szerepet. Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a háborúk és konfliktusok hatásai 
aránytalanul érintik a nőket és lányokat, illetve hogy az erőszak rendkívüli mértékű és 
széles körben elterjedt. 

 
14. A Csatlakozási Partnerség az EU és Törökország közötti kapcsolatok alapvető eleme, és a 

Törökország számára nyújtandó előcsatlakozási támogatásra (22 02 04 01. tétel) szánt 
előirányzatok jelentősen megnövekedtek. Különösen az Európai Tanács által 2004 
decemberében meghozandó döntésre való tekintettel döntő fontosságú Törökországot 
támogatni abban, hogy tovább javítsa az emberi jogok, különösen a nők jogainak 
védelmét, illetve megkövetelni a koppenhágai kritériumok teljesítését. A Bizottság által 
2003-ban készített rendszeres jelentések Törökország csatlakozásra való felkészülésben 
elért haladásáról megállapították, hogy a nők jogainak védelme nem kielégítő, illetve 
hogy a nőkkel szembeni erőszak súlyos mértékű. 
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