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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2020. február 12. 

Az Európai Számvevőszék megvizsgálja a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítését az uniós költségvetésben 

A nemek közötti egyenlőség érvényesítése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szakpolitikák és 
tevékenységek előkészítése, kidolgozása, végrehajtása, nyomon követése és értékelése során 
szisztematikusan figyelembe veszik ezt a szempontot. Az Európai Számvevőszék jelenleg 
ellenőrzést folytat annak értékelésére, hogy a Bizottság a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése érdekében általánosan alkalmazta-e ezt az elvet az uniós költségvetés 
végrehajtása során. 

A nemek közötti egyenlőség az uniós szerződésekben foglalt alapvető értékek egyike. A Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) közelmúltbeli vizsgálata szerint a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításának elhanyagolása jelentős negatív hatással járhat a foglalkoztatásra, a 
termelékenységre és a GDP növekedésére nézve. Az EIGE megállapította azt is, hogy 2013 óta 
történt ugyan előrelépés a nemek közötti egyenlőség terén az Unióban, ám igen nagyok az 
eltérések a tagállamok között. 

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság már a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret (TPK) 
kapcsán megállapodott abban, hogy a költségvetési eljárások során szükség szerint „a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő elemeket” alkalmaznak. A jelenlegi uniós programok 
közelmúltbeli belső kiadási felülvizsgálata azonban megállapította, hogy a nemek közötti 
egyenlőség elvét nem érvényesítették olyan módon az uniós költségvetésben, mint ahogyan az az 
éghajlatváltozás vagy a biológiai sokféleség kapcsán történt. A nemi alapú megkülönböztetés 
kérdését inkább egyedi – főként foglalkoztatási és szociális kérdéseknek szentelt – programok útján 
kezelték. 

„Az uniós költségvetésről való döntéshozatal és annak végrehajtása során rendkívül fontos a férfiak 
és a nők közötti egyenlőség kérdése – jelentette ki Eva Lindström, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. – Azt vizsgáljuk, hogy a Bizottság alkalmazta-e az egyenlőség elvét az Unió 
költségvetésében. Azért fontos elvégezni egy ilyen elemzést, mert most vannak folyamatban a 2021 
és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások”. 
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A 2021 első negyedévében közzéteendő ellenőrzési jelentésünk elsősorban a következőket fogja 
értékelni: 

— létezik-e megfelelő keret a nemek közötti egyenlőség előmozdítására; 

— a többéves pénzügyi keret és az éves uniós költségvetések figyelembe veszik-e a nemek 
közötti egyenlőség szempontjait; 

— ki tudja-e mutatni a Bizottság, hogy a fő uniós finanszírozási programok értek el 
eredményeket a nemek közötti egyenlőség terén. 

Az ellenőrzés kiterjed a közös agrárpolitikára (KAP), az európai strukturális és beruházási alapokra 
(esb-alapok) és az Erasmus programra is. 

A szerkesztők figyelmébe  

A nemek közötti egyenlőség az uniós szerződések alapvető értékeinek egyike. Az 1957. évi Római 
Szerződés bevezette a nemek közötti egyenlő díjazás elvét. A nemek közötti egyenlőség iránti 
elkötelezettséget mind az Európai Unióról szóló szerződés, mind az Európai Unió Alapjogi Chartája 
kifejezi. 

A Tanács és az Európai Parlament egyaránt elkötelezett a nemek közötti egyenlőség mellett. A 
Bizottság fontos szerepet tölt be azáltal, hogy a nemekkel kapcsolatos szempontokat beépíti mind 
a programok végrehajtásába, mind az eredmények nyomon követésébe és értékelésébe. 2019-ben 
a Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen is kiemelt helyen vette fel politikai napirendjére a 
nemek közötti egyenlőség témáját. Létrehozták az egyenlőségért felelős biztos posztját, és – a 2021 
és 2027 közötti időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi keretről folytatott 
tárgyalásokkal párhuzamosan – folyamatban van a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új uniós 
stratégia kidolgozása. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésére vonatkozó ellenőrzéséről. A Számvevőszék előzetesei folyamatban lévő 
ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő 
munkán alapuló előzetesek nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy 
ajánlásoknak. 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu  
T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553 547 
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