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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

Általános észrevételek

1. megjegyzi, hogy 2006 lesz a 2000-2006 közötti pénzügyi időszakra szóló terv, 
valamint több olyan hosszútávú program utolsó éve, amelyeket gyorsan végre kell 
hajtani, de amelyeknek ugyanakkor közvetett módon hozzá kellene járulniuk a 2007-
2013-as pénzügyi terv új politikai irányvonalainak kialakításához is;

2. úgy véli, hogy a 2006-os költségvetési eljárás jelenlegi nehézségei ellenére fontos 
hangsúlyozni az EU felelősségét egy szociálisabb és versenyképesebb Európáért, és 
sajnálatát fejezi ki, hogy a Bizottságnak nincsenek törekvései e tekintetben;

3. sajnálattal állapítja meg, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
költségvetés-tervezést továbbra sem alkalmazzák a gyakorlatban; megjegyzi, hogy az 
Amszterdami Szerződésben lefektetett elvekkel összhangban a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság a közösségi politikák és intézkedések széles körét 
vizsgálta meg az esélyegyenlőség és a nők jogainak védelme szempontjából; ennek 
kapcsán megjegyzi, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget nem csak bizonyos, az 
esélyegyenlőséget előmozdító intézkedésekben kell érvényesíteni, hanem a nők 
helyzetének és jogainak védelmében is, minden költségvetési tételt illetően; 

4. hangsúlyozza, hogy az EK-Szerződés 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása a Közösség egyik alapvető célja, amelyet valamennyi 
közösségi tevékenység során tisztelni kell; hangsúlyozza továbbá, hogy a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a költségvetés végrehajtásakor figyelembe vegyék a nemek 
közötti esélyegyenlőséget, és hogy az intézkedéseket a férfiakra és nőkre gyakorolt 
hatásuk közötti különbség nézőpontjából értékeljék;

5. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak olyan jelentési rendszert kell kidolgoznia, amelyik 
kimutatja a költségvetési tételek vonatkozásában a férfiakra és nőkre gyakorolt hatást, 
illetve azt, hogy a költségvetési kiadások mennyiben veszik figyelembe a nemek 
közötti esélyegyenlőséget, valamint hogy milyen projekteket támogattak a nemek 
közötti esélyegyenlőség javítása érdekében, különös tekintettel olyan költségvetési 
tételekre, amelyek a nemek közötti esélyegyenlőséget és a nők jogainak védelmét 
hivatottak előmozdítani például az önálló vállalkozások és a szociális védelem 
területén;

6. rámutat arra, hogy – a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslatára – az előző 
években már számos költségvetési tétel révén megvalósultak hasonló célok, a 2006-os 
költségvetésre vonatkozó javaslatok elsősorban arra irányulnak, hogy megvalósítsák a 
fent említett célkitűzéseket;

7. elismeri, hogy összhangban a bizottság tavalyi álláspontjával, az előzetes költségvetési 
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tervezetben szerepel néhány, a nemek közötti esélyegyenlőséget és a nők jogainak 
védelmét célzó költségvetési tétel növekménye, és várakozva tekint az ezeket a 
pénzügyi eszközöket értékelő, 2005-ben megjelenő jelentésre; 

8. sajnálatát fejezi ki a Bizottság a programok összevonását illető jelenlegi javaslatát 
illetően;  elutasítja azt az ötletet, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség programját a 
PROGRESS ernyője alá csoportosítsák, és hogy az „Küzdelem az erőszak ellen 
(Daphne), drogprevenció és felvilágosítás” különprogramot az általános jellegű 
"Alapvető jogok és jogérvényesülés" programba (COM(2005)0122) integrálják; úgy 
véli, hogy a speciális programok integrálása az általános programokba azt a 
kockázatot hordozza magában, hogy a nemek közötti esélyegyenlőséget és a nők 
jogait támogató politika mind hatásában, mind jelenlétében háttérbe szorul; kéri 
ugyanakkor, hogy az egyes programok és irányelvek végrehajtására elkülönített 
tételek ne csökkenjenek.

Konkrét területek

1. javasolja, hogy tekintettel az új tagállamok csatlakozására, növeljék a gyermekek, 
serdülők és nők elleni erőszak leküzdésére irányuló intézkedéseket támogató Daphne 
II nevű második cselekvési program (18 04 01 02-es tétel) pénzügyi támogatását; 
rámutat, hogy a Daphne program hatásos és fontos eszköznek bizonyult az erőszak 
elleni küzdelemben, de sok esetben az új tagállamokban a lehetséges partnerek 
nehézségekbe ütköznek, és a többlettámogatás hasznukra válna; úgy véli tehát, hogy 
további pénzforrások szükségesek ahhoz, hogy ezekben az új tagállamokban a 
potenciális együttműködők tájékoztatása és segítése lehetővé váljon;

2. hangsúlyozza a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség megteremtését célzó sikeres 
intézkedések további fejlesztésének fontosságát, különösen az alábbi intézkedések 
kapcsán: az Európai Női Lobbi kapcsán (04 05 01-es tétel) úgy gondolja, hogy a 
jelenlegi támogatási szint nem megfelelő, mivel a szervezetnek a 25 tagú kibővült 
Unióban új feladatokkal kell megbirkóznia; a nőszervezetek kapcsán (04 05 03-es 
tétel) úgy gondolja, hogy a jelenlegi támogatási szint nem megfelelő, a potenciális 
partnereknek a kibővült Unióban megnövekedett száma és különleges igényeik miatt; 
úgy véli, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek a finanszírozását növelni kell;

3. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy előkészítsék a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetének felállítását, amint azt 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 megkövetelik és a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsának 2005. június 2–3-i következtetései megerősítik;  
javasolja egy új költségvetési tétel (04 05 04 "p.m.") bevezetését ebből a célból;

4. rámutat, hogy bár a Törökországnak nyújtott előcsatlakozási támogatás (22 02 04 01-
es cikk) folyamatosan növekszik, fontos lenne Törökországnak az emberi jogok, 
különösen a nők jogai védelme további javítására irányuló erőfeszítéseit támogatni, 
valamint megkövetelni a koppenhágai kritériumok teljesítését; megjegyzi, hogy a 
Bizottság 2004-es, Törökországnak a csatlakozás felé való előrehaladásáról szóló 
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általános jelentése (COM(2004)0656) szerint Törökországban a nők jogainak védelme 
nem elégséges, és alig mutatkozik előrehaladás a nők elleni erőszak megfékezése 
terén; javasolja, hogy az alapok egy részét különítsék el megfelelően finanszírozott, a 
nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését és a nők jogainak védelmét célzó 
tevékenységekre és programokra, különösen olyanokra, amelyek a tagállamokon 
belüli nőszervezetekkel együtt kerülnek végrehajtásra; 

5. hangsúlyozza, hogy a költségvetésnek tükröznie kell a pekingi cselekvési platform és 
a lisszaboni stratégia által kijelölt stratégiai célokat azért, hogy megvalósítható legyen 
a nők egyenlő képviselete a szociális partnereknél, a nők megnövekedett 
szerepvállalása a gazdasági döntéshozatalban, valamint a nők jobb hozzáférése az 
oktatáshoz, illetve a kutatáshoz és technológiához kapcsolódó tevékenységekhez és 
programokhoz; úgy véli, hogy növelni kell az ilyen programok támogatási szintjét, és 
a támogatás bizonyos százalékát a nemek közötti esélyegyenlőséget ezeken a 
területeken előmozdító tevékenységekre kell fordítani;

6. rámutat, hogy a nők információs társadalomban való részvételének elérése érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség elve a közösségi politika e 
speciális területén is érvényre jusson; úgy véli, hogy ennek a célnak ki kell egészülnie 
az állampolgárok számára történő információterjesztés javítására szánt külön 
ráfordítások biztosításával.


