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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2021. május 26. 

A nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése az uniós költségvetésben: a szavak 
után eljött a tettek ideje 
Az Európai Unió hagyományosan elkötelezett a nemek közötti egyenlőség mellett. Túl kevés történt 
azonban eddig a gyakorlatban a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése terén, vagyis 
annak érdekében, hogy a szakpolitikai tervezés és az uniós költségvetés felhasználása során 
módszeresen és aktívan figyelembe vegyék a nemek közötti egyenlőség kérdését. Az Európai 
Számvevőszék ma közzétett jelentése szerint ehhez még hiányoznak bizonyos előfeltételek. 
 
A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése mögött az az egyszerű elgondolás húzódik meg, 
hogy a nemi szempontokat a szakpolitikai döntéshozatal és végrehajtás valamennyi szakaszában és 
területén figyelembe kell venni. A nemi szempontokat is figyelembe vevő költségvetés-tervezés nem 
csak kifejezetten a nemek közötti egyenlőséget célzó kezdeményezések finanszírozásáról szól. 
Lényege, hogy megértsük, milyen hatást gyakorolnak a költségvetési és szakpolitikai döntések a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos célokra, és hogy ezen információ birtokában úgy módosíthassuk a 
közkiadásokat és -bevételeket, hogy ellensúlyozzuk ezeket az egyenlőtlenségeket. 
 
„A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik – nyilatkozta 
Eva Lindström, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Kötelezettségvállalásokban nincs hiány, de túl 
lassú a haladás a tényleges egyenlőség felé. Európában veszélyben forog a nemek közötti egyenlőség, 
és azt is tudjuk, hogy a Covid19-világjárvány nem egyformán sújtotta a nemeket. Legfőbb ideje, hogy 
a Bizottság lépéseket tegyen, és az új, 2021–2027-es költségvetési ciklusban, illetve a Next Generation 
EU eszköz kapcsán kezdje meg a nemi szempontokat is figyelembe vevő költségvetés-tervezés 
alkalmazását.”  
 
A számvevők megvizsgálták, hogy 2014-től kezdve alkalmazták-e a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését az uniós költségvetésben. Arra a következtetésre jutottak, hogy még nem sikerült 
létrehozni olyan eredményes keretet, amely támogatná a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését, és hogy az uniós költségvetési ciklus nem veszi megfelelően figyelembe a nemek 
közötti egyenlőség szempontját. Az Európai Bizottság kevés figyelmet fordít az uniós szakpolitikák és 
programok nemi szempontú elemzésére, és nemigen használ fel nemek szerint lebontott adatokat és 
mutatókat. A számvevők például megállapították, hogy a 2014–2020-as időszak 58 kiadási programja 
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közül csak négy rendelkezett kifejezetten a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzésekkel, 
és csak öt határozott meg a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos mutatókat. Azokon a területeken 
azonban, ahol részletesen meghatározták a jogi követelményeket, a számvevők szerint ez 
megkönnyítette a nemek közötti egyenlőség szempontjának beépítését a programokba. 
 
Az új Next Generation EU eszköz keretében és a 2021–2027-es új többéves pénzügyi keret (TPK) révén 
jelentős összegű uniós finanszírozás kerül majd felhasználásra, ezért a számvevők konkrét ajánlásokkal 
is segítik az Uniót a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak teljesítésében. 
Megjegyzik továbbá, hogy bár a 2020 és 2025 közötti időszakra szóló új nemi esélyegyenlőségi stratégia 
fokozza a Bizottságnak a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése iránti elkötelezettségét, 
egyes alapvető előfeltételek továbbra sem teljesülnek, és konkrét intézkedésekre mindeddig nem 
került sor. A Next Generation EU eszköz esetében az annak legnagyobb részét képező Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz keretében az Unió kötelezettséget vállal arra, hogy figyelembe veszi a nemek 
közötti egyenlőséget. Az egyes nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek ki kell fejteniük, 
hogy a javasolt intézkedések hogyan tervezik előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget. A számvevők 
ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a közös mutatók hiánya miatt nehéz lesz nyomon követni az 
eredményeket, így a nemek közötti egyenlőség terén elért eredményeket is. 
 
 
Háttérinformációk  
A nemek közötti egyenlőség az uniós szerződésekben rögzített alapvető értékek egyike. 2020-ban a 
tagállamok 100-ból átlagosan 67,9 pontot értek el a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) 
által a nemek közötti egyenlőség kapcsán kidolgozott mutatón. A helyzet azonban jelentősen eltérő a 
különböző tagállamokban. 
 
„A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az uniós költségvetésben: a szavak után eljött a 
tettek ideje” című, 10/2021. sz. számvevőszéki különjelentés jelenleg angol nyelven olvasható az 
Európai Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu); a többi nyelvi változat szintén hamarosan 
elérhetővé válik. 
 
A sajtó rendelkezésére áll: 
A Számvevőszék sajtóirodája: press@eca.europa.eu  
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