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Köszönetnyilvánítás
Ez az eszköztár a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézete (EIGE) által a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés terén 
végzett munka része. Az EIGE nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítéséről szóló platformjának szerves 
részét képezi.
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O’Hagan (független szakértők), Catharina Schmitz és 
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Mollay, Ambre Maucorps, Arndt Münch és Daniella 
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segítette az említett projektek megvalósítását. Szintén 
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a minőségbiztosítást az EIGE nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésével foglalkozó csoportja (Barbara 
Limanowska, Helena Morais Maceira, Elena Anchevska, 
Sarah Robinson, Kim Van Aken és Nicole Jansen) végezte.

A dokumentumot a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) állította össze azzal a céllal, hogy a nemek közötti egyenlőség érvényesülését 
szolgáló eszközök egyikének tekintett, a nemek közötti egyenlőségnek a költségvetésben való figyelembevétele útján elősegítse a nemek közötti 
egyenlőség elvének megvalósítását. A jelentés ajánlásokat és bevált gyakorlatokat fogalmaz meg, azaz az uniós források végrehajtásában részt vevő 
uniós vagy nemzeti hatóságokra nézve jogilag nem kötelező érvényű. A hatályos jogszabályra vagy jogi aktusra irányuló javaslatokra hivatkozás esetén 
azok végrehajtására vonatkozóan nem tartalmaz jogi állásfoglalást. Az eszközcsomag használata nem sérti a nemzeti jogszabályokat, valamint a Bíróság, 
a Törvényszék és a Bizottság határozatainak értelmezését.
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Az eszköztár ismertetése

(1) Az eszköztár a 2021–2027-es időszakra javasolt közös rendelkezésekről szóló rendelet alá tartozó hét alappal (Európai Regionális Fej-
lesztési Alap [ERFA], Kohéziós Alap, Európai Szociális Alap Plusz [ESZA+], Európai Tengerügyi és Halászati Alap [ETHA], Menekültügyi 
és Migrációs Alap [MMA], Belső Biztonsági Alap [BBA], Határigazgatási és Vízumeszköz [HAVE]) kapcsolatos általános információkat 
ismerteti. Ezen túlmenően az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az ESZA+-ra, az ETHA-ra és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra 
(EMVA) szabott tartalommal szolgál.

E részletes eszköztár célja, hogy támogassa az 
irányító hatóságokat az Európai Unióban a ne-
mek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés eszközeinek a megosztott 
irányítás alá tartozó európai uniós alapokkal (a to-
vábbiakban: uniós alapok) (1) kapcsolatos eljárások 

során való alkalmazásában. Különféle eszközöket 
kínál, és bemutat néhány, az uniós tagállamok által 
alkalmazott ígéretes megoldást az eszközök gya-
korlati alkalmazására vonatkozóan. Az eszköztár 
négy szakaszból áll:

1. szakasz: Kinek szól ez az eszköztár?
Ez a szakasz meghatározza az eszköztár elsődleges célközönségét.

2. szakasz: Mit jelent a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezés?
Ez a szakasz áttekintést nyújt az uniós alapok keretein belüli, a nemek közötti egyenlőség szempont-
ját érvényesítő költségvetés-tervezésről annak érdekében, hogy a felhasználók megismerkedjenek 
a „nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés” alapvető fogalmával 
és az annak hátteréül szolgáló elgondolással.

3. szakasz: Miért fontos a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezés a megosztott irányítás alá tartozó európai alapoknál?
Ez a szakasz ismerteti a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés-
nek az uniós alapokkal kapcsolatos eljárások során való alkalmazása mellett szóló jogi, politikai és 
gazdasági érveket.

4. szakasz: Hogyan alkalmazhatjuk a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést a megosztott irányítás alá tartozó európai alapoknál? Gyakorlati 
eszközök és tagállami példák
Ez a szakasz bemutat 11 eszközt a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezés uniós alapoknál történő alkalmazásához. Ezek az eszközök három átfogó alszakaszra 
tagolódnak: Uniós szabályozási keret, Nemzeti/szubnacionális programozás és projektszintű támo-
gatás, valamint Jelentéstétel, ellenőrzés és értékelés



1. szakasz: Kinek szól ez az eszköztár?
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1. szakasz: Kinek szól ez az eszköztár?

(2) A közös rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) irányuló bizottsági javaslat 2. cikkének 7. pontja szerint a „közreműködő szervezet” 
bármely közjogi vagy magánjogi szervezet, amely irányító hatóság felelőssége alatt működik, vagy ilyen hatóság nevében lát el funk-
ciókat vagy hajt végre feladatokat.

(3) Európa Tanács (2005): A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés. A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezéssel foglalkozó szakértői csoport végleges jelentése, Európa Tanács, Egyenlőséggel Foglalkozó Osztály, 
Emberi Jogok Főigazgatósága, Strasbourg.

Ez a nemek közötti egyenlőség szempontját a meg-
osztott irányítás alá tartozó európai uniós alapok 
(a továbbiakban: uniós alapok) esetében érvé-
nyesítő költségvetés-tervezésről szóló részletes 
eszköztár az uniós irányító hatóságok számára 
készült. Ebből adódóan főként az uniós alapok 
programozásában nemzeti és szubnacionális 
szinten részt vevő köztisztviselőknek és vezetők-
nek szól. Az eszköztárat azonban az uniós alapok 
projektjeinek végrehajtásában szubnacionális és 
helyi szinten részt vevő közreműködő szerveze-
tek (2), a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
nemzeti szervek és az uniós alapokkal foglalkozó 
uniós személyzet is alkalmazhatja. Az eszköztár 
hasznos lehet továbbá az Európai Bizottságban 

a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatósága, a Regionális és Vá-
rospolitikai Főigazgatóság és a Jogérvényesülési 
és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság számára az 
általuk végzett átfogó ellenőrzés és értékelés során.

Az eszköztár úgy van felépítve, hogy minden 
célcsoport számára iránymutatást nyújtson arra 
vonatkozóan, hogy mikor és hol lehetne a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költ-
ségvetés-tervezést alkalmazniuk az uniós alapokkal 
kapcsolatos eljárások során. Az eljárás adott lépé-
sére kattintva megismerheti az eszközök haszná-
latára vonatkozóan a különböző tagállamok által 
alkalmazott eszközöket és ígéretes megoldásokat.

2. szakasz: Mit jelent a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés?
Az Európa Tanács széles körben alkalmazott meg-
határozása (3) szerint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
a nemek közötti egyenlőség elvének érvényesítése 
a költségvetési eljárás során. Magában foglalja 
a költségvetések nemi alapú értékelését, a nemi 
dimenzió figyelembevételét a költségvetési eljárás 
minden szintjén, valamint a bevételek és kiadá-
sok átstrukturálását a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása céljából. Röviden, a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költség-
vetés-tervezés a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos hosszú távú célok elérését szolgáló 
stratégia és eljárás.

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezés teljes körű alkalmazása 
az uniós költségvetési eljárások során azt jelenti, 

hogy a nemi dimenziót a költségvetés kialakítása 
és a tervezés valamennyi szakaszában teljes mér-
tékben figyelembe veszik. Ezt a célt többek között 
a következő gyakorlati lépések szolgálják:

1. nemi alapú értékelés a költségvetés nemek 
közötti egyenlőtlenséget érintő hatásainak 
felmérése és láthatóvá tétele céljából – ez 
a fajta nemek közötti összehasonlító költség-
vetés-elemzés a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-ter-
vezés kiindulópontja;

2. a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
célzó változások elősegítése a nemek közötti 
összehasonlító költségvetés-elemzés ered-
ményei alapján, beleértve a nemek közötti, 
esetlegesen feltárt különbségeket és a kihí-
vásokat; és
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3. a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés megszer-
vezése kormányzati és nem kormányzati 
szereplők együttes részvételével. A nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezéssel kapcsolatos gya-
korlati tapasztalatok elemzése világszerte 
visszatérően megerősíti, hogy mindez komoly 
eredményeket hoz (4).

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezés Európában történő be-
vezetését és fenntartását célzó, az elmúlt években 
alkalmazott gyakorlatokból és módszerekből (5) 
kiolvasható az efféle költségvetés-tervezés ket-
tős célja: a nők és férfiak által tapasztalt valóság 
belefoglalása a költségvetésekbe, és a meglévő 
egyenlőtlenségek láthatóvá tétele a költségve-
tés-tervezés során. A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
gyakorlatilag arról szól, hogy feltárjuk a kiadásokkal 
és bevételekkel kapcsolatos döntések nőkre és 
férfiakra gyakorolt különböző hatásait, amelyek 
az egyén életszakaszától, gazdasági és szociá-
lis körülményeitől függően eltérnek egymástól. 
Ezzel egyidejűleg azt is jelenti, hogy felülvizsgál-
juk a költségvetési döntéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy azok hozzájáruljanak a nemek 
közötti egyenlőséghez, ahelyett, hogy felerősítenék 
a meglévő egyenlőtlenségeket.

(4) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2019): A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés: a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítése az uniós költségvetésben és makrogazdasági szakpolitikai keretben, 12. o.

(5) O’Hagan, A., & Klatzer, E. (szerk.) (2018): Gender budgeting in Europe: Developments and challenges [A nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-tervezés Európában: fejlemények és kihívások], Palgrave Macmillan, Basingstoke.

(6) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2019): Mit jelent a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés?, 
EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw

Annak érdekében, hogy alkalmazni tudjuk a ne-
mek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést az uniós alapoknál, meg 
kell ismerkednünk annak alapvető fogalmával és 
a hátteréül szolgáló elgondolással.

A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés 
bemutatása

Tekintse meg Diane Elson professzor asszony 
magyarázatát a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-ter-
vezés fogalmáról! (6)

https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
https://www.youtube.com/watch?v=cqjt4EUakvw
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Tekintse meg a UN Women (az ENSZ Szer-
vezete a Nemek Közötti Egyenlőségért és 
a Nők Társadalmi Szerepvállalásának Növe-
léséért) videóját a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-ter-
vezésről! (7)

Ahogy ezekből a videókból is kiderül, a nők és 
a férfiak igényeit és követeléseit egyaránt figye-
lembe kell venni a költségvetési eljárások során. 
Ez elősegíti a költségvetés-tervezés és -kezelés 
elszámoltathatóságát és átláthatóságát, fokozza 

(7) UN Women (2017): Mit jelent a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés?, UN Women, New York. Elérhető 
a következő címen: https://www.youtube.com/watch?v=mquOclPJYPs

a nemek közötti egyenlőség szempontjának fi-
gyelembevételét a költségvetési folyamatokban 
és támogatja a nemek közötti egyenlőséget és 
a nők jogait.

Mi köze a nemek közötti 
egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-
tervezésnek a nők és a férfiak 
által megélt valósághoz?
Nézze meg ezt a nemrégiben készült képet az Eu-
rópai Tanács tagjairól! Hány nőt és hány férfit lát?

Gondolkozzon el „a nők és a férfiak által megélt 
valóságon”, amikor az Európai Tanács összetételére 
néz, és tegye fel magának a kérdést:

• Mit gondol, miért vannak a férfiak többen, 
mint a nők?

A fénykép forrása: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20190322-european-council-march-2019-day-2
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Egy fontos adalék, amikor a „nőkről és a férfiakról” beszélünk

Fontos, hogy figyelembe vegyük a nők és a férfiak által a maguk sokféleségében megta-
pasztalt valóságot. Miközben a „megtapasztalt valóság” a nők és a férfiak közötti különbségek 
elismerését jelenti, a „maguk sokféleségében” kiegészítés elfogadja egyéb jellemzők, például 
a kor, a társadalmi-gazdasági helyzet, a fogyatékosság, a faj, az etnikum, a vallás, a falusi vagy 
városi környezet stb. hatását a nők és a férfiak által megtapasztalt valóságra (pl. egy, a vidéki 
Svédországban élő fiatal nő mindennapi tapasztalatai nagyon mások egy Spanyolországban, 
városi környezetben élő idősebb nő tapasztalataitól).

Az uniós tagállamokban egyaránt létezik fizetett 
munka és nem fizetett gondozói munka. Eze-
ket a különféle munkákat nők és férfiak is végzik. 
Mit gondol,

• Hogyan oszlik meg a nők és a férfiak között 

a legtöbb társadalomban a fizetett és a nem 
fizetett gondozói munka?

• Ugyanazt a munkát végzik a nők és a férfiak? 
Vannak közöttük különbségek? Mik ezek a kü-
lönbségek?

A nem fizetett gondozói munka elismerése és értékelése fontos annak érdekében, hogy egy 
országon vagy régión belül megértsük egy gazdasági helyzet teljes spektrumát. A fizetett 
munka és a nem fizetett gondozói munka egymástól függenek. Például ahhoz, hogy a formális 
gazdaságban (fizetett munka) dolgozhassunk, mindannyiunknak szükségünk van a gondozói 
ágazat (nem fizetett gondozói munka) általi támogatásra, többek között:

• ételek készítésére,
• tiszta ruhára és
• arra, hogy ápoljanak bennünket, amikor betegek vagyunk.

E szükségleteknek csupán egy kis részét elégítik ki állami vagy piaci szolgáltatások, a legtöbbet 
még mindig a háztartások látják el. Függetlenül attól, hogy mi magunk oldjuk-e meg vagy valaki 
más segít nekünk, olyan munkáról van itt szó, amely gyakran nem fizetett. Ha nem fizetett, 
akkor nem része a formális gazdaságnak, és ez a fajta munka nagyon aránytalanul oszlik meg 
a nők és a férfiak között. Gyakran el is feledkezünk róla. Ugyanakkor a hatásai jelentősek, és 
nagyban hozzájárulnak a gazdaság egészéhez és a társadalmaink működéséhez.

Tekintse meg Diane Elson professzor asszony 
magyarázatát a nemek között a nem fizetett 
munka tekintetében meglévő szakadékról 
és annak gazdasági jelentőségéről!

Tekintse meg az ILO videóját a gondozói 
munkáról!

 
 

https://youtu.be/LwldSLe4waQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5LX51zdidWA&feature=emb_logo
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Az állami pénzügyi juttatások, úgymint többek között a fizetett szülői szabadság, a gyermekek 
után járó ellátás, a gondozói juttatások, a mezőgazdasági támogatások és a vidékfejlesztési 
alapok fontos szerepet töltenek be abban, hogy esélyegyenlőséget teremtsünk a családos 
munkavállalók számára, és megelőzzük az egyenlőtlenségeket a nyugdíjak terén.

Az „államilag finanszírozott szülői szabadságra 
vonatkozó rendszereket” magában foglaló ál-
lamháztartási gazdálkodás segítheti a szülőket 
a munka és a családi élet összeegyeztetésében 
és a munkába való visszatérés lehetőségének 
garantálásával a munkaerőpiaccal való kap-
csolatuk fenntartásában. Emellett gyakran 
további szakpolitikákra is szükség van az apa-
sági és a szülési szabadság közötti egyensúly 
javítása érdekében, valamint azért, hogy az 
anyákat támogassuk a munkaerőpiacra való gyorsabb visszatérésben, többek között a szülői 
feladatok megosztásával kapcsolatos ismeretterjesztés és a gyermekeket és időseket célzó, 
elérhető és színvonalas ellátó intézményekre irányuló állami beruházások révén. Christine 
Lagarde a Nemzetközi Valutaalap (IMF) akkori vezérigazgatója szerint „az országok felemel-
hetik a nőket azzal, hogy több őket támogató /…/ megközelítést alkalmaznak. Ilyen például az 
elmozdulás a családi adózástól az egyéni adózás felé; megfizethetőbb gyermekgondozás és 
szülői szabadság, valamint rugalmas munkakörnyezet biztosítása” (8).

Hogyan értékeljük a különböző munkákat?

Ha Ön otthon marad, hogy valakit gondozzon – 
idősebb rokont, gyermeket, beteget stb. –, sokszor 
nem kap fizetést az elvégzett munkáért. Valójában 
a munkája még csak nem is látható, és el sem is-
merik. Ugyanakkor emberek jólléte függ tőle. Sok 
társadalomban még mindig úgy gondolják, hogy 
a nők számára a megfelelő környezet a magánszféra.

Ezzel ellentétben, ha Ön sikeres politikus vagy vezető 
az Európai Unióban, munkája széles körben látható. 
Emellett elismert és jól fizetett is. Az úgynevezett 
közszférában végzett munka látható és fizetett. Sok 
társadalomban még mindig úgy gondolják, hogy 
a közszféra a férfiak számára megfelelő környezet.

(8) https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs és Lagarde, C. (2014): „The Economic Power 
of Women’s Empowerment”, keynote Speech By Christine Lagarde, Managing Director, International Monetary Fund. Elérhető: https://
www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp091214

A nők és a férfiak között nem csak a fizetett és 
a nem fizetett ágazatokban találunk egyenlőtlen-
ségeket. Az egyenlőtlenségek más területeket 
is érintenek, úgymint egészségügy, hatalom, 
oktatás, és általában véve az időhasználat. 
A nők és a férfiak közötti egyenlőtlenség egyik 

legkegyetlenebb megnyilvánulása a nők elleni 
erőszak, amely minden ágazatot érint, és az élet 
minden területén jelen van. Az EU és tagállamai 
számára prioritás a nők elleni erőszak felszámo-
lása. Ezt a kötelezettségvállalást megerősítik az 
EU nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
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szakpolitikáról (9) szóló legfőbb dokumentumai. 
Az EU a közelmúltban a nemi alapú erőszakról 
szóló vezető regionális jogi aktus, azaz a nők el-
leni és a családon belüli erőszak megelőzéséről 
és felszámolásáról szóló egyezmény (Isztambuli 

(9) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2014): A nemi alapú erőszak költségeinek felbecsülése az Európai Unióban, EIGE, Vilnius. 
Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union

(10) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség 2017. évi mutatója: A nők elleni erőszak – a nemek kö-
zötti egyenlőtlenség legkegyetlenebb megnyilvánulása, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-violence-against-women

(11) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2018): Gender Equality Index 2017: Czech Republic, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő 
címen: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic; A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
(2018): Gender Equality Index 2017: Estonia, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/gender-equ-
ality-index-2017-estonia; A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2018): Gender Equality Index 2017: Germany, EIGE, Vilnius. 
Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany; A Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézete (2018): Gender Equality Index 2017: Spain, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/
gender-equality-index-2017-spain 

Egyezmény) aláírásával újfent megerősítette ezt 
a kötelezettségvállalást. Az erőszak felszámolá-
sához megfelelő költségvetésekre van szükség, 
amire figyelemmel kell lenni az uniós alapok 
programozási ciklusában (10).

1. ábra. A kapcsolati erőszakért mindannyian megfizetünk
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Say No! 
Stop  

violence  
against  

women.

A kapcsolati, nők 
ellen irányuló 
erőszakért 
mindannyian 
megfizetünk

Mi a kapcsolati erőszak?

A fizikai/szexuális/pszichológiai/gazdasági erőszak 
bármely formája

Az elkövető korábbi vagy jelenlegi partner/
házastárs

Bekövetkezhet külön vagy közös háztartásban

Becslések szerint évente 

109 milliárd 
euró költséggel jár

Hogyan oszlanak meg 
a költségek?
Fizikai és érzelmi hatás

Szolgáltatásnyújtás (egészségügyi, szociális, 
igazságügyi)

Kiesett gazdasági termelés (kieső bevétel, 
hiányzás a munkából)

Szakszolgáltatások (menedékhelyek, 
segélyvonalak, támogató szolgáltatások, 
tanácsadás)

A Nemek Közötti
Egyenlőség Európai Intézete

1,3 %

11,6 %

38,9 % 48,2 %

EIGE has estimated the cost of intimate partner violence in the EU. Read more in the report here

Ha többet szeretne megtudni a nemek közötti 
egyenlőtlenségről a saját országában, tekintse 
meg az EIGE nemek közötti egyenlőségre vonat-
kozó mutatóját! A mutatóban statisztikai adatokat 
talál számos területre vonatkozóan, mint például 
munka, pénz, tudás, idő, hatalom, egészség, nők 
elleni erőszak és többszörös egyenlőtlenségek, 
azaz amikor a nemek közötti egyenlőtlenségek 

más társadalmi-demografikus jellemzővel (pl. 
életkor, nemzetiség, vallás, szexuális irányultság, 
fogyatékosság) is kapcsolatban állnak.

Az 1. táblázat négy uniós tagállamra vonatkozóan 
nyújt példákat a nemek közötti egyenlőtlenségre 
a foglalkoztatás, a gondozói munka és az erőszak 
terén (11):

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-violence-against-women
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-czech-republic
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-estonia
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-germany
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2017-spain
https://eige.europa.eu/publications/estimating-costs-gender-based-violence-european-union-report
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/about
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1. táblázat. Foglalkoztatás, gondozói munka és a nők elleni erőszak négy uniós tagállamban

Ország Foglalkoztatási ráták Gondozással töltött idő A nők elleni erőszak

Csehország • A teljes munkaidővel egyenértékű 
foglalkoztatás nők esetében 46%, 
férfiak esetében 65%.

• A nők 10%-a részmunkaidőben 
dolgozik, míg a férfiaknál ez az 
érték 3%.

• A nők 33%-a, a férfiak 20%-a gon-
doskodik családtagjairól legalább 
napi 1 órában.

• A nők 86%-a, a férfiak 12%-a főz és 
végez házimunkát mindennap.

• A nők 32%-a tapasztalt 15 éves kora 
óta legalább egyszer fizikai és/vagy 
szexuális erőszakot.

• A nők ellen elkövetett erőszak a becs-
lések szerint évi 4,7 milliárd eurós 
költséget jelent Csehország számára 
a kiesett gazdasági termeléssel és 
a szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos, valamint a személyes 
költségek miatt.

Németország • A teljes munkaidővel egyenértékű 
foglalkoztatás nők esetében 40%, 
férfiak esetében 59%.

• A nők 47%-a részmunkaidőben 
dolgozik, míg a férfiaknál ez az 
érték 11%.

• A nők 50%-a, a férfiak 30%-a gon-
doskodik családtagjairól legalább 
napi 1 órában.

• A nők 72%-a, a férfiak 29%-a főz 
és végez házimunkát mindennap.

• A nők 35%-a tapasztalt 15 éves kora 
óta legalább egyszer fizikai és/vagy 
szexuális erőszakot.

• A nők ellen elkövetett erőszak a becs-
lések szerint évi 36 milliárd eurós 
költséget jelent Németország szá-
mára a kiesett gazdasági termeléssel 
és a szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos, valamint a személyes 
költségek miatt.

Észtország • A teljes munkaidővel egyenértékű 
foglalkoztatás nők esetében 50%, 
férfiak esetében 64%.

• A nők 15%-a részmunkaidőben 
dolgozik, míg a férfiaknál ez az 
érték 7%.

• A nők 35%-a, a férfiak 31%-a gon-
doskodik családtagjairól legalább 
napi 1 órában.

• A nők 76%-a, a férfiak 45%-a főz 
és végez házimunkát mindennap.

• A nők 34%-a tapasztalt 15 éves kora 
óta legalább egyszer fizikai és/vagy 
szexuális erőszakot.

• A nők ellen elkövetett erőszak a becs-
lések szerint évi 590 millió eurós 
költséget jelent Észtország számára 
a kiesett gazdasági termeléssel és 
a szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos, valamint a személyes 
költségek miatt.

Spanyolor-
szág

• A teljes munkaidővel egyenértékű 
foglalkoztatás nők esetében 36%, 
férfiak esetében 50%.

• A nők 25%-a részmunkaidőben 
dolgozik, míg a férfiaknál ez az 
érték 8%.

• A nők 56%-a, a férfiak 36%-a gon-
doskodik családtagjairól legalább 
napi 1 órában.

• A nők 85%-a, a férfiak 42%-a főz 
és végez házimunkát mindennap.

• A nők 22%-a tapasztalt 15 éves kora 
óta legalább egyszer fizikai és/vagy 
szexuális erőszakot.

• A nők ellen elkövetett erőszak a becs-
lések szerint évi 21 milliárd eurós 
költséget jelent Spanyolország szá-
mára a kiesett gazdasági termeléssel 
és a szolgáltatások igénybevételével 
kapcsolatos, valamint a személyes 
költségek miatt.

(12) Lásd: EIGE, 2019, 12–13. o.

Hogyan néz ki a gyakorlatban 
a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés? (12)
Az első lépés a nemek közötti összehasonlító 
költségvetés-elemzés

A nemek közötti összehasonlító költségvetés-elem-
zés a nemek közötti egyenlőség szempontját ér-
vényesítő költségvetés-tervezés kulcsfontosságú 

eleme. Ez a nemek közötti egyenlőség és a női 
jogok költségvetési politikák és eljárások révén 
való támogatását célzó munka kiindulási pontja. 
Elősegíti az átláthatóságot a költségvetés elosztása 
és hatása tekintetében – ez pedig a jó kormányzás 
alapelve. A nemek közötti összehasonlító költség-
vetés-elemzés különböző területeket érint, például 
a kiadásokat és bevételeket, a makrogazdasági 
szakpolitikákat, valamint a szolgáltatásnyújtás és 
a beruházások hatékonyságát. Számos elemzési 
módszer és eszköz létezik, amelyeket gyakran iga-
zítanak a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés gyakorlatához. 

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
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Ahogy azt látni fogjuk, ez az eszköztár azt vizs-
gálja, hogy miként erősíthetjük a nemek közötti 
összehasonlító költségvetés-elemzést az uniós 
alapok költségvetési eljárásainak kontextusában.

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés folyamata: 
út az átalakítás és változás felé

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezés a változás folyamatát 
hordozza magában. A nemek közötti összeha-
sonlító költségvetés-elemzés önmagában nem 
eredmény, hanem egy nagyobb folyamat kulcs-
fontosságú része. A nemek közötti összehasonlító 

költségvetés-elemzés azonosítja a nemek közötti 
szakadékokat és a kihívásokat, amelyek alapján 
megfogalmazzuk a nemek közötti egyenlőtlenség 
leküzdésére és az előrehaladás mérésére szolgáló 
megfelelő mutatók meghatározására irányuló cél-
kitűzéseket. E célkitűzéseket és mutatókat pedig 
a tevékenységek irányítására és a költségvetési 
juttatások (vagy a bevételbeszedés) megváltozta-
tására használják a kívánt eredmények megvaló-
sítása érdekében. Az új tervezési és költségvetési 
ciklusok szempontjából fontos hozzájárulást jelent 
a meghatározott mutatókon alapuló rendszeres 
ellenőrzés, értékelés és részletes előrehaladási 
felülvizsgálat.

2. ábra. A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés fogalmi 
kerete
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Kormányzati szereplők és külső érdekelt 
felek bevonása

Az állami költségvetés és a közigazgatás tekinte-
tében a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés végrehajtásáért 
elsősorban az állami tervezési és költségvetési 
eljárások szokásos szereplői felelnek. Ugyanakkor 
a tudományos szakirodalom és a gyakorlat is azt 

mutatja, hogy a nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-tervezés akkor 
működik a legjobban, ha kormányzati képviselők 
és külső érdekelt felek egyaránt részt vesznek 
benne. Ezek a különböző szereplők kiegészítik 
egymást, ami segíti a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
teljes körű végrehajtását. Az átláthatósághoz ha-
sonlóan a részvétel is a jó kormányzás alapelve. 
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Ezért a különböző érdekelt felek részvétele a ne-
mek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés jó működésének másik 
központi eleme. Ahogyan az eszköztárból is ki-
derül majd, alapvető fontosságú a költségvetési 
eljárásokban közvetlen felelősséggel bíró szereplők 
támogatása – egyszerűen fogalmazva, ők azok, 
akik ezen eljárások során elsősorban felelnek a ne-
mek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetések végrehajtásáért. Az eszköztár egy 
későbbi szakaszában áttekintünk majd néhány 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan von-
junk be különféle érdekelt feleket a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő, hatékony 
költségvetés-tervezésbe.

A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés az 
uniós alapoknál
Láttuk, mit jelent a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, 
és milyen elgondolás áll mögötte. Most meg-
nézzük, hogy válhat a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
az uniós alapoknál egy olyan mechanizmussá, 
amely elősegíti:

• az uniós jogi követelményeknek való megfelelést;
• az elszámoltathatóság és átláthatóság előmoz-

dítását az uniós alapok pénzügyi tervezésében 
és kezelésében azáltal, hogy:
– felfedi az uniós alapok kiadásainak és tevé-

kenységeinek nőkre és férfiakra – többek 
között az életszakaszuk, valamint gazdasági 
és szociális körülményeik függvényében – 
gyakorolt különböző lehetséges hatásait;

– figyelembe veszi ezeket a szempontokat az 
uniós alapok valamennyi szakaszában;

– növeli a nők és a férfiak részvételét a költ-
ségvetési eljárásokban; és

– előmozdítja a maguk sokféleségében a nők 
és a férfiak közötti egyenlőséget, és kifeje-
zetten támogatja a nők jogait, többek között 
a pénzügyi döntések felülvizsgálatával, hogy 
azok biztosan a nemek közötti egyenlőséget 
segítsék elő a meglévő egyenlőtlenségek 
erősítése helyett.

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés mint az 
uniós követelményeknek való megfelelés 
módja

Mit jelent ez?

A nemek közötti egyenlőség szempontját ér-
vényesítő költségvetés-tervezés módszerének 
alkalmazása nincs kötelezően előírva az uniós ala-
pok programozása és végrehajtása tekintetében, 
ugyanakkor ez a legátfogóbb és legátláthatóbb 
módja az uniós alapokra vonatkozó (tervezett) 
rendeletekben a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatban előírt követelmények és feladatok 
megvalósításának.

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) 
irányuló bizottsági javaslatban (COM(2018) 375 
final) megállapított, az uniós alapok összes prog-
ramjának alapjául szolgáló követelmények között 
találjuk az alábbiakat:

• a nemek közötti egyenlőség horizontális elvként 
történő alkalmazásának követelménye;

• a programozásban és a programok végrehaj-
tásában részt vevő partnerek meghatározása, 
beleértve a nemek közötti egyenlőségért felelős 
szervezeteket; és

• az irányító hatóságok olyan kritériumok és 
eljárások megállapítására vonatkozó köteles-
sége, „amelyek megkülönböztetésmentesek, 
átláthatóak, biztosítják a nemek közötti egyen-
lőséget” (67. cikk).

A javasolt CPR-en kívül az egyes alapokra vonatko-
zó rendeletek további követelményeket írnak elő 
a nemek közötti egyenlőség figyelembevételére 
vonatkozóan:

• ez különösen igaz az Európai Szociális Alap 
Pluszról (ESZA+) szóló rendeletre, amely külön 
célkitűzést foglal magában a nők munkaerőpiaci 
részvételére és a munka és a magánélet közötti 
egyensúly javítására vonatkozóan, beleértve 
a gyermekgondozáshoz való hozzáférést;

• az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
és a Kohéziós Alapról szóló rendeletek főként 
a CPR-ben már meghatározott követelményeket 
erősítik meg, különös tekintettel a nemek közötti 
egyenlőség mint horizontális elv alkalmazásának 
követelményére;

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) (13) megerősíti a CPR „nemek kö-
zötti egyenlőségért felelős szervezetek” „adott 
esetben” (14) partnerként való bevonásának 
szükségességére vonatkozó felhívását, és előírja 
az irányító hatóságok számára, hogy tájékoz-
tassák a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdításán dolgozó szervezeteket arról, 
hogy hogyan juthatnak finanszírozáshoz.

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés mint az 
állami költségvetés-tervezés és -kezelés 
elszámoltathatósága és átláthatósága 
előmozdításának módja

Mit jelent ez?

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvé-
nyesítő költségvetés-tervezés egyik fontos része 
a költségvetések nőkre és férfiakra gyakorolt hatá-
sának elemzése. Ezért a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
kulcsfontosságú annak ellenőrzésében, hogy az 
állami költségvetések mennyire mozdítják elő egy 
ország nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
céljait. A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés „mechaniz-
musa annak megállapítását szolgálja, hogy egy 

(13) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2021–2027-es időszakra szóló CPR-re irányuló bizottsági javaslat nem vonatkozik az EMVA-ra.
(14) A KAP-ról/EMVA-ról szóló rendelet (COM (2018) 392 final) 94. cikke. Teljes leírás az 1. eszközben található.
(15) Sharp, R., & Broomhill, R. (2002): Budgeting for Equality: the Australian experience [Költségvetés-tervezés az egyenlőségért: az ausztrál 

tapasztalat], Feminist Economics, 8. kötet, 1. sz., 26. o.
(16) További információk: https://wbg.org.uk/
(17) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, EIGE, 

Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

kormány nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
kötelezettségvállalásait követik-e költségvetési 
kötelezettségvállalások” (15) – lényegében a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költ-
ségvetés-tervezés eszközeinek alkalmazása révén 
felelősségre vonhatjuk a kormányokat a nemek 
közötti egyenlőségre irányuló politikájuk terén tett 
kötelezettségvállalásaikért. Az ellenőrző szervek, 
a parlamentek, a civil társadalom és a média mind 
jelentős szerepet töltenek be a kormányok elle-
nőrzésében és állami költségvetéssel kapcsolatos 
elszámoltathatóságában. Az Egyesült Királyságban 
működő Women’s Budget Group jó példa arra, hogy 
a civil társadalom hogyan látja el ezt a feladatot (16).

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezés szisztematikus alkalma-
zása hozzájárulhat a részvétel növeléséhez azáltal, 
hogy előmozdítja a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait szem előtt tartó részvételi mecha-
nizmusok alkalmazását a költségvetési eljárások-
ban. Ez pedig fokozza az átláthatóságot. Például 
a nyilvános konzultációk és részvétel gyakorlatának 
kialakítása a költségvetés előkészítése során vagy 
a költségvetések nyilvános ellenőrzése előmozdítja 
a költségvetési eljárásokban való részvételt (17), 
amennyiben biztosítjuk a nők és a férfiak egyen-
lő részvételét a maguk sokféleségében, egyenlő 
mértékben figyelembe véve hozzájárulásukat.

Spanyolország: Az operatív programok tevékenységeinek elmozdítása a nemek 
nagyobb mértékű egyenlősége felé

Spanyolországban tisztában vannak azzal, 
hogy a jó minőségű nemek közötti össze-
hasonlító elemzések milyen fontos szerepet 
játszanak a különféle célkitűzések uniós ala-
pokon keresztül történő megvalósítása során. 
Az új beruházások új egyenlőtlenségeket te-
remthetnek. A nemek közötti összehasonlító 
elemzés feltárta például, hogy a közigazgatási 
szolgáltatások esetében az új technológiák 
– úgymint e-igazgatás vagy e-kormányzás – 
következtében kevesebb tényleges munkavál-

lalóra lenne szükség a közigazgatásban. Ez legsúlyosabban a nőket érintené, mivel ebben az 
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https://wbg.org.uk/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting


2. szakasz: Mit jelent a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés?

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés: Részletes eszköztár 15

ágazatban a munkavállalók többsége nő. Ugyanakkor az e-szolgáltatásokról megállapították, 
hogy az időigényes igazgatási eljárások felgyorsításával és a gondozási feladatok csökkentésével 
kedvező hatást gyakorolhatnak a munka és a magánélet egyensúlyára, mivel elektronikusan 
nyújtanak (például orvosi) szolgáltatásokat.

A Spanyolország nemekkel kapcsolatos nemzeti stratégiájával összhangban álló spanyol operatív 
programokban felismerték és kezelték ezt a helyzetet. A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
nemzeti és szubnacionális szervezetek operatív programok ellenőrzésében és értékelésében 
való aktív részvétele lehetővé tette a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését az 
operatív programok valamennyi szakaszában.

Az alapos nemek közötti összehasonlító elemzés mellett a tapasztalatok, bevált gyakorlatok, 
kísérleti tevékenységek terjesztésének, a képzés és kapacitásépítés előmozdításának, és egy-
idejűleg az alapok kezelői közötti együttműködés elmélyítésének kulcsfontosságú eszközei 
voltak olyan kezdeményezések, mint például a spanyol Nemzeti Hálózat a Nemek Közötti 
Egyenlőségért az Európai Alapokban (18). A hálózat az alábbiakat nyújtja:

• különböző iránymutatások;
• képzési kezdeményezések szervezése;
• technikai segítségnyújtás az alapok kezelői számára;
• helyi kezdeményezések támogatása, lehetővé téve az e kezdeményezésekért felelős érde-

kelt felek számára, hogy dokumentumokat nyújtsanak be véleményezésre és átnézésre; és
• tapasztalatok folyamatos gyűjtése a hálózat adatbázisában.

(18) További információk: http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
(19) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, EIGE, 

Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés mint a nők 
és a férfiak költségvetési eljárásokban való 
részvételének növelését segítő módszer

Mit jelent ez?

Sokféle módon mozdíthatjuk elő az egyenlő rész-
vételt a költségvetési eljárásban. Mivel a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költ-
ségvetés-tervezés a jó kormányzásra épít, célja az 
érdekelt felek részvételének növelése a költség-
vetés-tervezésben konzultációk és nemek szerint 
lebontott adatok segítségével. Megemlítendő, 
hogy önmagában a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
nem garantálja a részvételi folyamatot. Célzott 
intézkedéseket kell hozni a költségvetési eljárások 
inkluzívvá tétele érdekében.

Ugyanakkor azzal, hogy lépéseket teszünk a nők 
és a férfiak aktív és egyenlő bevonása érdekében 
az állami költségvetések előkészítése során, bizto-
síthatjuk, hogy részt vegyenek az őket érintő dön-
tésekben. A részvétel sokszínűbbé tétele egyben 
azt is jelenti, hogy figyelembe vesszük a nők és 
a férfiak különböző, többek között olyan jellemzőit, 
mint az életkor, faj, etnikum, vallás, iskolázottság, 
fogyatékosság, társadalmi-gazdasági háttér és 
szexuális orientáció (19). Az uniós alapok esetében 
ez konzultációk szervezését jelenti különböző érde-
kelt felek és képviselők bevonásával – hatóságok, 
szakértők, nem kormányzati szervezetek (NGO-k), 
szociális partnerek stb. Alapvető, hogy ezeket az 
érdekelt feleket tájékoztassák az alapokon keresz-
tül kínálkozó lehetőségekről, és lehetővé tegyék 
számukra, hogy hangot adjanak prioritásaiknak 
és annak, hogy milyen projektek érdekelnék őket.

Ausztria: Részvétel az uniós alapok költségvetés-tervezésében

Ausztriában több olyan szervezet is részt vesz az uniós alapok költségvetés-tervezésében, amely 
a nemek közötti egyenlőségért küzd. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) költségvetése 
esetében a részt vevő szervezetek a Kinderfreunde (gyermekgondozással foglalkozó szervezet), 

http://www.igualdadgenerofondoscomunitarios.es/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
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a Landesfrauenbeauftragte (osztrák tartományok női ügyekkel foglalkozó tisztviselői), az Ini-
tiative Frau&Arbeit (Nők és munka kezdeményezés) és a FEMAIL-Fraueninformationszentrum 
Vorarlberg (információközpont nők számára).

Több fellépés is segítette a nemek kérdésével foglalkozó szakértők és partnerek bevonását, 
úgymint:

• a nemek kérdésével foglalkozó szakértők részvételével zajló fókuszcsoportok;
• egész napos nyílt konferenciák a költségvetés-tervezettel kapcsolatos nyilvános észrevé-

telek időközi eredményeiről; és
• a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó hivatalos nemzeti szakértő bevonása (a Kancellá-

riahivatalból, Bundeskanzleramt, BKA), a nemek kérdésével foglalkozó szakértők szélesebb 
körű bevonása; és a nők és a férfiak egyenlő részvételének biztosítása a programozási 
csoportokban.

E részvétel eredményeképpen a projekttervezést és a vonatkozó költségvetés-tervezést szakér-
tői tudás segítette. Az egyenlőségért, megkülönböztetésmentességért és az emberek jogaiért 
küzdő szervezetek bevonásával Ausztria sikeresen biztosította az uniós szerződéseknek, az 
alkotmány 7. cikkének és a nemzeti szakpolitikáknak való megfelelést (20).

(20) IGJ/EFRE operatív program 2014–2020.
(21) Stotsky, J. (2016): Gender budgeting: fiscal context and current outcomes [A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-

tés-tervezés: adózási kontextus és jelenlegi eredmények], Nemzetközi Valutaalap, munkadokumentum, WP/16/149. IMF, Washington DC; 
Elborgh-Woytek, K., Newiak, M., Kochhar, K., Fabrizio, S., Kpodar, K., Wingender, P., Clements, B., & Schwartz, G. (2013): Women, work and 
the economy: macroeconomic gains from gender equity [Nők, munka és gazdaság: a nemek közötti egyenlőség makrogazdasági előnyei], 
Nemzetközi Valutaalap, személyzeti vitafeljegyzés, SDN/13/10 IMF, Washington DC. Elérhető a következő címen: http://www.imf.org/
external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf; A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség gazdasági 
hozadékai az Európai Unióban: a modell empirikus alkalmazásáról szóló jelentés. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/
rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model; A Nemek Közötti 
Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség gazdasági hozadékai az Európai Unióban. A szakirodalom áttekintése: 
meglévő bizonyítékok és módszertani megközelítések, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/
economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches; A Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség gazdasági hozadékai az Európai Unióban és az uniós tagállamok 
áttekintése, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-
eu-and-eu-member-states-overviews; A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): Bizonyíték a nemek közötti egyenlőség 
gazdasági hozadékaira más szakpolitikai területeken, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/sites/default/
files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés mint 
a maguk sokféleségében a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség előmozdítását segítő 
módszer

Mit jelent ez?

A nemek közötti összehasonlító költségvetés-elem-
zés segítségével jobban megismerjük a nők és 
a férfiak igényeit, valamint a források elosztásának 
nőkre és férfiakra gyakorolt különböző hatásait. 
A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesí-
tő költségvetés-tervezés így a jobb és fokozottabban 
bizonyítékokon alapuló döntéshozatal alapja. Ezáltal 
pedig könnyebb biztosítani, hogy a közpénzeket 

hatékonyabban használják fel a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása és emberi jogaink érvé-
nyesítése érdekében – beleértve azoknak a jogait, 
akiket túl gyakran figyelmen kívül hagynak.

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió 
egyik alapelve. Emellett társadalmi-gazdasági 
előnyökkel is jár. Kutatások bizonyítják, hogy a ne-
mek közötti egyenlőtlenség csökkentése számos 
kedvező hatással jár – nagyobb gazdasági növe-
kedés és munkahelyteremtés, egészségesebb 
gyermekek, jobb munkavállalói teljesítmény és 
fogékonyabb kormányok (21). Miközben a gazda-
sági növekedés kedvező hatást gyakorolhat a nők 
gazdasági státuszára, az inkluzivitás és a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása megköveteli, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1310.pdf
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-report-empirical-application-model
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-european-union-literature-review-existing-evidence-and-methodological-approaches
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/publications/economic-benefits-gender-equality-eu-eu-and-eu-member-states-overviews
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/economic-benefits-gender-equality-policy-areas.pdf
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hogy a gazdaságpolitikai döntéseket komoly ne-
mek közötti összehasonlító elemzésre építsék (22).

A nemek közötti egyenlőség gazdasági 
előnyeinek jobb megértéséhez nézze meg 
ezt a két videót! A videóhoz az Ön nyelvén 
is elérhető felirat:

A nemek közötti egyenlőség gazdasági 
előnyei: természettudományok, technoló-
gia, műszaki tudományok és matematika 
(STEM) (23)

A nemek közötti egyenlőség gazdasági 
előnyei: munkaerőpiaci aktivitás és egyen-
lő bér (24)

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezés felhívja a figyelmet arra, 
hogy a források elosztásának folyamata részét 
képezi a szakpolitikai prioritásról való döntéshoza-
talnak, a szakpolitikai fellépések végrehajtásának 

(22) Kabeer, N. (2012): „Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and enterprise development” [A nők gaz-
dasági felemelése és az inkluzív növekedés: munkaerőpiacok és vállalkozásfejlesztés], Vitaanyag, International Development Research 
Centre, 29(12), 1–70. o. Elérhető a következő címen: https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf

(23) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyei: STEM, EIGE, Vilnius. Elérhető a kö-
vetkező címen: https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM

(24) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyei: munkaerőpiaci aktivitás és egyenlő 
bér, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE

(25) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés, EIGE, 
Vilnius. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting

(26) A helyi önkormányzatok és régiók svédországi szövetsége (2014): A nemek közötti egyenlőség fenntartható megvalósítása – film a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésének gyakorlatáról, SKL Jämställdhet Stockholm. Elérhető a következő címen: https://www.
youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg

és az eredmények értékelésének. A nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezésnél a nemek közötti összehasonlító 
elemzés és értékelés különböző eszközeit hasz-
náljuk, amelyeket később ebben az eszköztár-
ban részletesen bemutatunk. Ezek segítségével 
a szakpolitikai döntéshozók jobban megértik a nők 
és a férfiak élete közötti különbségeket, és hogy 
hogyan és miért használnak különbözőképpen 
szolgáltatásokat, forrásokat, és miért használják 
fel másképpen az idejüket. A lenti videó betekin-
tést nyújt abba, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
hogyan gazdagítja az elemzést és a döntéseket 
a közforrások felhasználására vonatkozóan. Egy-
szerűen fogalmazva, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
hozzájárul a nemek közötti egyenlőség megvalósí-
tásához, a lakosság jóllétéhez, valamint a fenntart-
hatóbb, inkluzívabb növekedés és foglalkoztatás 
előmozdításához (25).

A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés fogal-
mának jobb megértéséhez tekintse meg 
ezt a videót a nemek közötti egyenlőség és 
a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés fenn-
tartható megvalósításáról; a videót a helyi 
önkormányzatok és régiók svédországi szö-
vetsége készítette (26).

https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://www.soas.ac.uk/cdpr/publications/papers/file80432.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM
https://www.youtube.com/watch?v=afWKAs_XOrE
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment
https://www.youtube.com/watch?v=udSjBbGwJEg


3. szakasz: Miért fontos a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete18

3. szakasz: Miért fontos a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
 költségvetés-tervezés a megosztott 
irányítás alá tartozó európai alapoknál?

(27) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2017): A nemek közötti egyenlőség fellendíti a gazdasági növekedést, EIGE, Vilnius. Elérhető 
a következő címen: https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth

(28) Egyesült Nemzetek Szervezete (1966): Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, ENSZ, New York. Elérhető 
a következő címen: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvénye-
sítő költségvetés-tervezésre szükség van az EU 
növekedéssel, foglalkoztatással és társadalmi ko-
hézióval kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében. Uniós szinten a nemek közötti egyenlő-
ség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
jogi és szakpolitikai alapja is rendelkezésre áll 
(lásd: 1. eszköz). Gazdasági előnyökkel is jár. 
Tanulmányok egyértelmű kapcsolatot mutatnak 
a nemek közötti nagyobb egyenlőség és az erő-
teljesebb gazdasági növekedés és foglalkoztatás 
között. „A bizonyítékok alátámasztják, hogy a nemek 
közötti egyenlőség javulása következtében 2050-
ig további 10,5 millió munkahely keletkezne, és az 
uniós foglalkoztatási ráta megközelítené a 80%-
ot. Az egy főre jutó uniós GDP szintén javulna, és 
2050-re akár 10%-kal is növekedhetne.” (27) Az 
egyenlőtlenségek csökkentése a munkaerőpiaci 
tevékenységek, a fizetés és az oktatás területén 
különösen hozzájárul az ilyen növekedés és mun-
kahelyteremtés előmozdításához.
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Azzal, hogy a nemek közötti egyenlőségnek az 
uniós alapok ciklusai alatti általános érvényesí-
tésével a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés módszerét 
teljeskörűen alkalmazzuk, biztosítható, hogy:

• az uniós alapok végrehajtása a maguk sokfé-
leségében a nők és a férfiak szempontjából is 
magasabb színvonalon történjen;

• az uniós alapok célkitűzései hatékonyabban való-
suljanak meg, mert a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-terve-
zés hozzájárul a jobb tervezéshez, végrehaj-
táshoz és ellenőrzéshez, miközben biztosítja, 
hogy az egyenlőtlenségek ne termelődjenek  
újra;

• előmozdítsuk a nemek közötti egyenlőséget, 
amely alapvető emberi jog;

• a gazdasági források elosztása a maguk sok-
féleségében a nők és a férfiak javát egyaránt 
szolgálja; és

• az általános célok és célkitűzések jobb megha-
tározásával és hatékonyabb megvalósításával 
jobbá váljanak az uniós alapok projektjei.

Ahogy arra ez az eszköztár is rávilágít, a nemek 
közötti egyenlőség alapvető jog – az EU alapvető 
értéke és célja. A nők és a férfiak közötti egyenlőség 
szerepel az Európai Unió alapító szerződésében. 
A nemek közötti egyenlőségről szóló európai pak-
tum és a szociális jogok európai pillére szintén tar-
talmazza a nemek közötti egyenlőséget és a munka 
és a magánélet közötti egyensúly javítását mint 
kulcsfontosságú elemeket, amelyeket be kell építeni 
az uniós alapokba. Mindezek a kötelezettségválla-
lások erősítik a nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-tervezés alapjait, 
csakúgy, mint más kulcsfontosságú nemzetközi 
kötelezettségvállalások az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatától kezdve a Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányán (28) 
át a fenntartható fejlődési célokig. A nemek közötti 
egyenlőség nemcsak különálló globális cél (ötö-
dik fenntartható fejlődési cél), hanem mind a 17 

https://eige.europa.eu/news-and-events/news/gender-equality-boosts-economic-growth
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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fenntartható fejlődési célon átível, a fenntartható 
fejlődési célok kerete pedig külön mutatót foglal 
magában a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezésre vonatkozóan  
(5.c.1. mutató) (29).

Az 1. eszköz még többet elárul az uniós alapok 
szabályozási keretéről és a nemek közötti egyen-
lőségre fektetett hangsúlyról.

Három ok arra, hogy miért 
alapvető jelentőségű a nemek 
közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés az 
uniós alapok esetében:
1. A nemek közötti egyenlőség szempontját 

érvényesítő költségvetés-tervezés jó 
költségvetés-tervezés

A nemek közötti egyenlőség szempontját ér-
vényesítő költségvetés-tervezés támogatja az 
államháztartási gazdálkodás modern normáinak 
végrehajtását. Ezek az elszámoltathatóság, az 
átláthatóság, a teljesítmény- és eredményorien-
táltság és a hatékonyság.

• Elszámoltathatóság: A nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költ-
ségvetés-tervezés az elszámoltathatóság 
biztosításának fontos mechanizmusa abból 
a szempontból, hogy a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos politikai kötelezettség-
vállalások hogyan jelennek meg az uniós  
alapokban.

(29) E három megállapodáson kívül az alábbi fontos nemzetközi aktusoknak vannak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos vonat-
kozásai: Az egyenlő bérezésről szóló egyezmény (100.) (1951/1953), A nők politikai jogairól szóló egyezmény (1952), A (munkahelyi) 
hátrányos megkülönböztetésről szóló egyezmény (111.) (1958/1960), az Egyezmény a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 
(156.) (1981/1983), A nőkkel szembeni erőszak felszámolásáról szóló nyilatkozat (1993), Az anyaság védelméről szóló egyezmény (183.) 
(2000/2002), A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) határozata a nemek közötti egyenlőség, az egyenlő díjazás és az anyaság védel-
mének előmozdításáról (2004), A globális szimpózium riói nyilatkozata a férfiak és a fiúk nemek közötti egyenlőség megvalósításába 
való bevonásáról (2009) és Az ILO határozata a nemek közötti egyenlőségről mint a tisztességes munka központi eleméről (2009).

• Átláthatóság: Szisztematikus alkalmazása 
esetén a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés hozzájárul-
hat a költségvetési eljárásokban való részvétel 
növeléséhez – ez előmozdítja az uniós alapok 
eljárásainak átláthatóságát.

• Teljesítmény- és eredményorientáltság: Az 
eredményorientált költségvetés-tervezés köze-
lebb hozza egymáshoz a stratégiai tervezést és 
az államháztartási gazdálkodást azáltal, hogy 
az uniós alapok szakpolitikai céljait/célkitűzéseit 
erősebben összekapcsolja a költségvetésekkel. 
Valódi teljesítményalapú megközelítés csak akkor 
valósulhat meg, ha a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-terve-
zést beépítik a teljesítményalapú költségve-
tés-tervezésbe. Ez azért van így, mert a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés nemek szerint szolgál 
bizonyítékkal a teljesítményről. Ezáltal a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés lehetővé teszi a források 
hatékony, inkluzív elosztását és a célkitűzések oly 
módon történő megvalósítását, amely a maguk 
sokféleségében a nők és a férfiak számára is 
kedvező.

• Hatékonyság: A nemek közötti összehasonlító 
költségvetés-elemzés segítségével jobban meg-
ismerjük a nők és a férfiak különböző igényeit, 
valamint az uniós alapok forrásai elosztásának 
rájuk gyakorolt hatásait. Így a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költség-
vetés-tervezés a fokozottabban a bizonyítékon 
alapuló döntéshozatal alapja, és ily módon 
alapvető annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós alapok forrásait hatékonyan használják 
fel a valós igények kielégítésére, a meglévő 
szakadékok áthidalására és a fennálló egyen-
lőtlenségek csökkentésére.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
http://www.un.org.ua/images/Convention_on_the_Political_Rights_of_Women_eng1.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C111
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C156
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C156
http://www.un-documents.net/a48r104.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C183
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/WCMS_100566/lang--en/index.htm
http://menengage.org/rio-declaration/
http://menengage.org/rio-declaration/
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_111473/lang--en/index.htm
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2. A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés 
támogatja az Európai Unió jogi és politikai 
kötelezettségvállalásainak végrehajtását

Az EU-nak és tagállamainak kötelességük előmoz-
dítani a nemek közötti egyenlőséget és az emberi 
jogokat – többek között a fentebb felsorolt jogi és 
politikai kötelezettségvállalások végrehajtása révén. 
Az uniós alapok nem tudják előmozdítani a jóllétet 
vagy az inkluzív, fenntartható növekedést, ha figyel-
men kívül hagyják az uniós lakosság felének jogait és 
szükségleteit. Ezért kell a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést az 
uniós alapok rendszerének, eljárásainak és program-
jainak összességében alkalmazni; ennek révén telje-
sülnek olyan kötelezettségvállalások, amelyek látható 
módon előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget.

3. A nemek közötti egyenlőség  
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés fokozza a nők és a férfiak 
költségvetési eljárásokban való  
részvételét

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvé-
nyesítő költségvetés-tervezés hozzájárul a jó kor-
mányzáshoz. Ahogyan láthattuk, ezt főként azzal 
is teszi, hogy fokozza a költségvetési eljárásokban 
való részvételt. A nők és a férfiak uniós alapok 
költségvetésének előkészítésébe való – például 
konzultációk és nemek szerint lebontott adatok 
révén történő – egyenlő bevonása eredményekép-
pen növekszik a költségvetések válaszképessége 
és átláthatósága, az államok elszámoltathatósága 
és az uniós alapok célkitűzései megvalósításának 
hatékonysága.
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4. szakasz: Hogyan alkalmazhatjuk 
a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezést 
az uniós alapoknál?  Gyakorlati eszközök 
és tagállami példák

(30) Európai Bizottság (2017): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának: Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására, 
COM(2017) 0252 final, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?u-
ri=COM:2017:252:FIN

Bevezetés
Ez a szakasz gyakorlati eszközöket tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy hogyan integráljuk a nemi di-
menziót a megosztott irányítás alá tartozó európai 
alapokba, részletes leírások, ellenőrző listák és 
különböző tagállamokból származó példák fel-
használásával. E támogató struktúra felhasználása 
a programozás és a végrehajtás folyamata alatt 
biztosítja a nemek közötti egyenlőséggel kap-
csolatos vonatkozások koherens integrációját. Az 
eszközöket az uniós alapok operatív programjainak 
tartalmáról és végrehajtásáról szóló rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat követelményeivel ösz-
szhangban állítottuk össze, a rendelet cikkeivel 
foglalkozva.

Általában véve az eszközöket valamennyi uniós 
alap programozási folyamatainak egészében 
alkalmazni lehet. Mindazonáltal figyelembe kell 
venni az eltérő kontextusokat. A (rendeletekre 
irányuló bizottsági javaslat legfontosabb köve-
telményeit ismertető) 1. eszköz és a (munka és 
a magánélet közötti egyensúly előmozdításának 
lehetőségeiről szóló) 4. eszköz kivételével az 
eszközök nem követnek egyedi megközelítést 
az egyes uniós alapokra vonatkozóan. Ehelyett 
általános támogatást nyújtanak egy, a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó koherens per-
spektíva bevezetéséhez.

Az eszközök különleges figyelmet fordítanak a mun-
ka és a magánélet közötti egyensúlyra. Az uniós 
szakpolitika szempontjából ez azért van így, mert 
a munka és a magánélet közötti egyensúly külö-
nösen fontossá vált egy új, kidolgozás alatt álló, 
idevágó irányelvnek köszönhetően. A munka és 
a magánélet közötti egyensúlyra vonatkozó intéz-
kedések előmozdítása az alapokon belül illeszkedik 
az új irányelvhez és a munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly támogatására vonatkozó bizott-
sági kezdeményezéshez (30), amelyben az Európai 
Bizottság kifejezetten ösztönzi az uniós alapok és 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) általi 
finanszírozást az irányelv előmozdítása céljából. Ha 
további információkat szeretne kapni a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról szóló irányelvről, 
kattintson ide! Ha a nemek közötti bérkülönbség és 
a munka és a magánélet közötti egyensúly közötti 
kapcsolatra vonatkozó általános információkra 
kíváncsi, tekintse meg ezt az EIGE-kiadványt!

Ez a szakasz bemutat 11 eszközt a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezés uniós alapoknál való alkalmazására 
vonatkozóan, amelyek három átfogó alszakaszra 
tagolódnak:

• uniós szabályozási keret;
• nemzeti/szubnacionális programozás és pro-

jektszintű támogatás;
• jelentéstétel, ellenőrzés és értékelés.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.188.01.0079.01.HUN
https://eige.europa.eu/publications/tackling-gender-pay-gap-not-without-better-work-life-balance
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Uniós szabályozási keret
• 1. eszköz: Az uniós alapok összekapcsolása a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós szabályozási 

kerettel

Nemzeti/szubnacionális programozás és projektszintű támogatás
• 2. eszköz: A nemek közötti egyenlőtlenségek és a nemek igényeinek elemzése nemzeti és szubnacionális 

szinten
• 3. eszköz: A nemek közötti egyenlőség gyakorlati átültetése a szakpolitikai célkitűzésekbe (partnerségi 

megállapodásokban) és egyedi célkitűzésekbe/intézkedésekbe (operatív programokban)
• 4. eszköz: Az uniós alapok közötti koordináció és komplementaritás a munka és a magánélet közötti egyensúly 

előmozdítása érdekében
• 5. eszköz: A partnerségek és a többszintű kormányzás meghatározása – az érintett partnerek, a nemek közötti 

egyenlőséggel foglalkozó szakértők szerepének és az ellenőrző bizottságok összetételének meghatározása
• 6. eszköz: Minőségi és mennyiségi mutatók kidolgozása a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében
• 7. eszköz: A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő projektkiválasztási kritériumok 

meghatározása
• 8. eszköz: A nemek közötti egyenlőségre irányuló forráselosztás nyomon követése az uniós alapokon belül
• 9. eszköz: A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése a projekttervezés során

Jelentéstétel, ellenőrzés és értékelés
• 10. eszköz: A nemi dimenzió beépítése az ellenőrzési és értékelési folyamatokba
• 11. eszköz: Jelentéstétel a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kiadásokról az uniós alapokon belül 
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Uniós szabályozási keret

1. eszköz: Az uniós alapok összekapcsolása a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó uniós szabályozási kerettel

(31) A 2020 utáni időszakra vonatkozó CPR-re irányuló bizottsági javaslat alapján.
(32) Európai Unió (évszám nélkül): EU-szerződések, EU, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://europa.eu/european-union/law/trea-

ties_en
(33) Európai Unió (2007): Az Európai Unióról szóló szerződés, EU, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-cont-

ent/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
(34) Európai Unió (2000): Az Európai Unió Alapjogi Chartája, EU, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/info/aid-devel-

opment-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en

Az eszköz bemutatása

Ez az eszköz felvázolja a megosztott irányítás alá 
tartozó európai uniós alapok szempontjából lénye-
ges főbb uniós szakpolitikákat és a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó célkitűzéseket (31). Célja 
a tagállamok és az irányító hatóságok támogatá-
sa abban, hogy az uniós alapok programjainak 
tervezését és végrehajtását összhangba hozzák 
a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós 
stratégiákkal és szabályozási kerettel.

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
uniós szakpolitikák jogszabályi és 
szabályozási alapja

Az Európai Unió működése a jogállamiságon ala-
pul. Ez azt jelenti, hogy az EU összes fellépése 
szerződéseken alapul, amelyeket az összes uniós 
tagállam önként és demokratikus módon elfoga-
dott. A szerződések az uniós tagállamok közötti, 
kötelező érvényű megállapodások, amelyek rög-
zítik az EU célkitűzéseit, az uniós intézményekre 
vonatkozó szabályokat, a döntéshozatal módját 
és az EU és a tagállamok közötti kapcsolatot (32).

A nemek közötti egyenlőség uniós megközelítése

Az EU a nők és a férfiak közötti egyenlőséget alapelvként, az EU alapvető értékeként és a nö-
vekedésre, foglalkoztatásra és társadalmi kohézióra vonatkozó uniós célkitűzések megvalósí-
tásához szükséges feltételként ismeri el.

1996 óta a Bizottság „kettős megközelítés” mellett kötelezte el magát a nemek közötti egyen-
lőség megvalósítása céljából. Ez a megközelítés magában foglalja a nemi dimenzió általános 
érvényesítését az összes szakpolitikában, és ezzel egyidejűleg egyedi intézkedések végrehajtását 
a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámolása, megelőzése vagy orvoslása érdekében. A két 
megközelítés együtt jár, az egyik nem helyettesítheti a másikat. A nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítése nem egy önmagában álló szakpolitikai célkitűzés, hanem a nemek 
közötti egyenlőség elérésének eszköze.

Forrás: EIGE (2016): Mit jelent a nemek közötti egyenlőség érvényesítése?, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő 
címen: https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216878enn.pdf.

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió 
alapvető értéke, amelyet átfogó uniós jogi és 
szakpolitikai dokumentumok szentesítenek:

• az Európai Unióról szóló szerződés (33) (EUSZ) 
2. cikke és 3. cikkének (3) bekezdése, az Euró-
pai Unió Alapjogi Chartájának (34) 21. és 23. 
cikke és az Európai Unió működéséről szóló 

https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0216878enn.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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szerződés (35) (EUMSZ) 8. cikke felszólít a nők 
és férfiak közötti egyenlőségre. Az EUMSZ 8. 
cikke például kifejezetten előírja, hogy az Unió 
„tevékenységeinek folytatása során törekszik 
az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint 
a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdí-
tására” (a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése).

• A Lisszaboni Szerződés (36) a szerződést elfo-
gadó kormányközi konferencia záróokmányhoz 
csatolt 19. nyilatkozatában vállal kötelezettséget 
a nemek közötti egyenlőség iránt (37).

• Az uniós gazdasági növekedési stratégia (Európa 
2020) (38) célkitűzései között találjuk a nők mun-
kaerőpiaci részvételének növelését. A barcelonai 
célkitűzések (39) között szerepel továbbá egy 
egyedi célkitűzés a gyermekgondozás biztosí-
tására vonatkozóan a munka és a magánélet 
összehangolásának megkönnyítése érdekében, 
mind a nők, mind a férfiak számára.

• A bérkülönbség és a szervezeti sokféleség kér-
dése az Európai Bizottság egyértelmű prioritá-
sa, és közvetlenül kapcsolódik az uniós alapok 
célkitűzéseihez is. Ezeket az uniós prioritásokat 
a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalkozások és 
vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló, jogilag 
kötelező érvényű 2014/95/EU irányelvben, a férfiak 
és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság 

(35) Európai Unió (2007): Az Európai Unió működéséről szóló szerződés, EU, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

(36) Európai Parlament (2018): Ismertetők az Európai Unióról: A Lisszaboni Szerződés, Európai Parlament, Brüsszel. Elérhető a következő 
címen: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon

(37) Európai Parlament (2018): Ismertetők az Európai Unióról: A férfiak és nők közötti egyenlőség, Európai Parlament, Brüsszel. Elérhető a kö-
vetkező címen: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women

(38) Európai Bizottság (2010): Európa 2020 stratégia, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en

(39) Európai Bizottság (2018): A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és 
a Régiók Bizottságának: Barcelonai célkitűzések a fiatal gyermekekre irányuló gyermekgondozási létesítmények fejlesztéséről a nők mun-
kaerőpiaci részvételének növelése, a dolgozó szülők esetében a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése és Európán belül 
a fenntartható és inkluzív növekedés megvalósítása érdekében, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf

(40) Európai Bizottság (évszám nélkül): Az EU fellépése a bérdiszkrimináció ellen. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/info/
policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en

(41) Európai Bizottság (2015): Stratégiai kötelezettségvállalás a nemek közötti egyenlőségért (2016–2019), Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető 
a következő címen: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en

(42) Európai Bizottság (2015): Az EUMSZ 154. cikke szerint a szociális partnerekkel folytatandó uniós szintű konzultáció első szakasza a dolgozó 
szülők és gondozók esetében a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtésével kapcsolatos lehetséges fellépésről, C(2015) 7754 fi-
nal, Európai Bizottság, Brüsszel.

(43) Európai Bizottság (2019): A megkülönböztetés elleni küzdelem, Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság, Brüsszel. Elérhető 
a következő címen: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm

(44) Európai Bizottság (2015): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának: Európai migrációs stratégia, COM(2015) 240 final, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

révén történő megerősítéséről szóló, jogilag 
nem kötelező érvényű 2014/124/EU ajánlásban, 
valamint a nemek közötti bérszakadék kezelésére 
vonatkozó, a 2017–2019 közötti időszakra szóló 
uniós cselekvési tervben rögzítették (40).

• A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó straté-
giai kötelezettségvállalás (2016–2019) (41) kiemeli 
az uniós alapok mint az EU legfontosabb beru-
házási eszközei szerepét; ezek többek között az 
alábbiak révén mozdítják elő a nemek közötti 
egyenlőséget:
– a tagállamok folyamatos ellenőrzése és támo-

gatása a gyermekgondozással kapcsolatos 
barcelonai célkitűzések megvalósítása során;

– a munka és a magánélet egyensúlyáról foly-
tatott nyilvános konzultáció eredményeinek 
figyelembevétele (42);

– a vállalatok további támogatása a nők mun-
kaerőpiaci részvételének fokozására irányuló 
erőfeszítéseik során a diverzitási charta 
szerinti platformok elősegítésével (43);

– a nemi szempont beépítése az európai mig-
rációs stratégia (44) végrehajtásába, kitérve 
a migráns nők foglalkoztatása és szakmai 
előmenetele előtti akadályokra, és segítség-
nyújtás a tagállamoknak az Európai Szociális 
Alap (ESZA) által ezen a területen biztosított 
lehetőségek maximális kihasználásához; és

– a nők vállalkozásának előmozdítására irányu-
ló figyelemfelkeltés, többek között egy női 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/equality-between-men-and-women
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bcn_objectives-report2018_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-against-pay-discrimination_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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vállalkozóknak szánt elektronikus platform 
elindításával (2016), a Női Üzleti Angyalok 
Európai Hálózatának (2016) és a Női Inter-
netes Vállalkozói Platformok Hálózatának 
létrehozásával.

• A nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktum (2011–2020) (45) három fő uniós célki-
tűzést tartalmaz a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozóan:
– a foglalkoztatás és a szociális védelem terén 

a nemek között húzódó szakadékok meg-
szüntetése;

– a munka és a magánélet egyensúlyának 
ideálisabbá tétele az egész élet során a nők 
és a férfiak számára egyaránt; és

– a nők elleni erőszak valamennyi formájának 
megszüntetése.

• A tisztességes munkafeltételekről és a növeke-
désről szóló, 2017. novemberi szociális csúcs-
találkozó bevezette a szociális jogok európai 
pillérét (46), amely 20 alapelvet határoz meg, 
amelyek a jobb élet- és munkakörülmények felé 
mutató konvergencia kereteit képezik. A pillér 
három kategória köré épül: esélyegyenlőség 
és hozzáférés a munkaerőpiachoz (idetartozik 
a második alapelv: A nemek közötti egyenlő-
ség (47)), méltányos munkafeltételek, szociális 
védelem és társadalmi befogadás. Ezen elemek 
hozzákapcsolása az uniós alapok végrehajtásá-
hoz, különös tekintettel az új Európai Szociális 
Alap Pluszra (ESZA+), elősegíti a pillér megva-
lósítását.

(45) Az Európai Unió Tanácsa (2011): A Tanács 2011. március 7-i következtetései a nemek közötti egyenlőségről szóló európai paktumról 
(2011–2020), Az Európai Unió Tanácsa, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
CELEX%3A52011XG0525%2801%29

(46) Európai Bizottság (2017): A szociális jogok európai pillére, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.
eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en

(47) A második alapelv (a nemek közötti egyenlőség) az alábbiakat rögzíti: „A nőkkel és a férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódot és a nemek 
közötti esélyegyenlőséget minden területen biztosítani, illetve ösztönözni kell, így a munkaerőpiaci részvétel, a foglalkoztatási feltételek 
és a szakmai előmenetel tekintetében is; [és] A nők és a férfiak egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazásra jogosultak.” További infor-
mációk: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_en

(48) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. Elérhető a következő címen: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN

(49) A kilencedik alapelv (a munka és a magánélet közötti egyensúly) az alábbiakat rögzíti: „A szülőknek és a gondozási feladatokat ellátó 
személyeknek joguk van a megfelelő szabadságoláshoz, a rugalmas munkavégzéshez és a gondozási szolgáltatások igénybevételéhez. 
A nőknek és a férfiaknak azonos feltételekkel ki kell tudniuk venni külön szabadságot abból a célból, hogy el tudják látni gondozási 
feladataikat, és ösztönözni kell őket arra, hogy ezzel a lehetőséggel kiegyensúlyozott módon éljenek.”

(50) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése (2015): Az Egyesült Nemzetek 2015. szeptember 25-i határozata. Világunk átalakítása: 
a 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható fejlődési menetrend, Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése, New York. Elérhető a következő 
címen: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

• A munka és a magánélet közötti egyensúly 
megteremtéséről szóló, nemrégiben elfoga-
dott irányelv ((EU) 2019/1158 irányelv) (48) kiáll 
a nemek közötti egyenlőségért, és a szociális 
jogok európai pillére kulcsfontosságú elemeinek 
megvalósítására törekszik (kilencedik alapelv: 
A munka és a magánélet közötti egyensúly (49)) 
jogi és szakpolitikai intézkedések révén:
– Jogi intézkedés: Az apasági szabadság beve-

zetése. Az apák/ezzel egyenértékű második 
szülők jogosultak arra, hogy legalább 10 nap 
apasági szabadságot vegyenek ki gyermekük 
megszületése idején, amely időszakra lega-
lább a táppénzzel egyenértékű juttatásban 
részesülnek.

– Jogi intézkedés: A négy hónap szülői sza-
badsághoz való jelenlegi jog megerősítése 
azzal, hogy ebből két hónap nem átruházható 
a másik szülőre. A vonatkozó juttatás szintjét 
a tagállamok határozzák meg.

– Szakpolitikai intézkedés: Az uniós alapok 
felhasználásának javítása a hosszú távú gyer-
mekgondozási szolgáltatások fejlesztése 
érdekében.

– Szakpolitikai intézkedés: A második keresőket 
érintő, a nők munkaerőpiaci hozzáférését 
vagy teljes munkaidőben való foglalkoztatását 
akadályozó gazdasági fékek felszámolása.

2015-ben az Egyesült Nemzetek (ENSZ) tagállamai 
– beleértve az összes uniós tagállamot – elfogadták 
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrendet (50) és annak fenntartható 
fejlődési céljait. A nemek közötti egyenlőség átszövi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0253
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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a 17 globális célt, és különálló célként is meghatáro-
zásra került (5. fenntartható fejlődési cél: „A nemek 
közötti egyenlőség megvalósítása, a nők és lányok 
társadalmi szerepvállalásának elősegítése”) (51). 
A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend (20) 
bekezdése kifejezetten kiemeli a nemek közötti 
különbségek felszámolásának és a nemek közötti 

(51) UN Women (2015): 5. fenntartható fejlődési cél: A nemek közötti egyenlőség megvalósítása, a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának 
elősegítése, UN Women, New York. Elérhető a következő címen: http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/
sdg-5-gender-equality

egyenlőség előmozdításának jelentőségét a nemi 
dimenzió szisztematikus általános érvényesítése 
révén, míg a fenntartható fejlődési célok kerete kü-
lön mutatót tartalmaz a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésre 
vonatkozóan (5.c.1. mutató).

Részletesebben az ENSZ nemek közötti különbségek felszámolását és a nemek kö-
zötti egyenlőség előmozdítását célzó fenntartható fejlődési céljairól (a menetrend 
(20) bekezdése)

A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend (20) bekezdése szerint: „A nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása és a nők és lányok felemelése jelentős mértékben hozzájárul a fejlődéshez az összes 
cél és célkitűzés tekintetében. A teljes emberi potenciál és a fenntartható fejlődés megvalósítása nem 
lehetséges, ha az emberiség felétől továbbra is megtagadjuk emberi jogait és elvesszük esélyeit. 
A nők és a lányok számára egyenlő hozzáférést kell biztosítani a minőségi oktatáshoz, a gazdasági 
forrásokhoz és a politikai részvételhez, a férfiakkal és a fiúkkal egyenlő esélyeket a foglalkoztatás-
hoz, vezetéshez és döntéshozatalhoz minden szinten. Törekszünk a beruházások jelentős mértékű 
növelésére a nemek közötti különbség felszámolása és az intézmények nemek közötti egyenlőség 
és a nők globális, regionális és nemzeti szinteken való felemelése terén való támogatásának meg-
erősítése érdekében. Felszámoljuk a nőkkel és a lányokkal szembeni megkülönböztetés és erőszak 
összes formáját, többek között a férfiak és a fiúk bevonása révén. A nemi dimenzió szisztematikus 
általános érvényesítése a menetrend megvalósítása során kulcsfontosságú.”

Konkrét követelmények a nemek közötti 
egyenlőség uniós alapok esetében történő 
figyelembevételére vonatkozóan

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó ren-
deletekre irányuló európai bizottsági javaslat 
számos konkrét követelményt és feladatot 
határoz meg a tagállamok és irányító hatósá-
gok számára az uniós alapok programozása és 
végrehajtása során. Ezek alkotják a minimum-
követelményeket a nemek közötti egyenlő-
ség uniós alapoknál való figyelembevételére 
vonatkozóan. Ezekre azonban fix pontokként 
is tekinthetünk, amelyek segítségével a szerző-
désben foglalt kötelezettségekkel összhangban 
meghaladhatjuk a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó kettős módszer uniós alapok esetében 
történő teljes körű alkalmazásával kapcsolatos  
alapkövetelményeket.

A közös rendelkezésekről szóló rendeletre 
(CPR) irányuló javaslatban (COM(2018) 375 final) 

megállapított követelmények közé tartoznak a kö-
vetkezők:

• a nemek közötti egyenlőség mint horizontális 
elv alkalmazásának követelménye (CPR, (5) 
preambulumbekezdés);

• a programozásban és a programok végrehaj-
tásában részt vevő partnerek meghatározása, 
beleértve a „nemek közötti egyenlőségért felelős 
szervezeteket” (CPR, 6. cikk); és

• az irányító hatóságok olyan kritériumok és eljá-
rások megállapítására vonatkozó kötelessége, 
„amelyek megkülönböztetésmentesek, átlátha-
tóak, biztosítják a nemek közötti egyenlőséget” 
(CPR, 67. cikk).

A nemek közötti egyenlőség mint horizontális elv 
alkalmazásának követelményét úgy kell érteni, hogy 
az a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kettős 
megközelítésnek való megfelelést célozza, beleértve 
az egyedi intézkedéseket és a nemek közötti egyen-
lőség általános érvényesítését szélesebb körben.

http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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Részletesebben a nemek közötti egyenlőségről mint horizontális elvről (CPR, 
COM(2018) 375 final, (5) preambulumbekezdés)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 10. cikkében megállapított ho-
rizontális elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elveit 
figyelembe kell venni az alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az Európai Unió Alapjogi Chartáját 
is. A tagállamoknak eleget kell tenniük a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyez-
mény követelményeinek is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 9. cikke értelmében, valamint 
a  termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést harmonizáló uniós jogsza-
bályokkal összhangban. A tagállamoknak és a Bizottságnak törekedniük kell az egyenlőtlenségek 
megszüntetésére, a férfiak és nők közötti egyenlőség támogatására, a nemek közötti esélyegyenlőség 
szempontjainak integrálására, valamint fel kell lépniük a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájá-
rulnak a szegregáció bármely formájához. […]

A partnerségről és többszintű kormányzásról szóló 
6. cikk előírja partnerek bevonását a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítását célzó valamennyi 
erőfeszítésbe.

Részletesebben a partnerek nemek közötti egyenlőség előmozdításába való bevo-
násáról (CPR, COM(2018) 375 final, 6. cikk)

1. Az egyes tagállamok a kompetens regionális és helyi hatóságokkal szerveznek partnerséget. Ez 
a partnerség legalább a következő partnereket vonja be:
a) városi és egyéb állami hatóságok;
b) gazdasági és szociális partnerek;
c) a civil társadalmat képviselő releváns szervezetek, környezetvédelmi partnerek, valamint a tár-
sadalmi befogadás, az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő személyek jogai, a nemek közötti 
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elősegítéséért felelős szervezetek.

„A műveletek irányító hatóság általi kiválasztása” 
keretében a 67. cikk általánosságban felszólít 
a nemek közötti egyenlőség szempontját 

érvényesítő projekt-kiválasztási kritériumok 
és eljárások meghatározására.

Részletesebben a projektek kiválasztására vonatkozó feltételekről (CPR, COM(2018) 375 
final, 67. cikk)

1. A műveletek kiválasztásakor az irányító hatóságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell meg-
állapítania és alkalmaznia, amelyek megkülönböztetésmentesek, átláthatóak, biztosítják a nemek 
közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint a fenntart-
ható fejlődés és az Unió környezetvédelmi politikájának irányelveit az EUMSZ 11. cikkének és 191. 
cikkének (1) bekezdése szerint.

A CPR-en kívül az egyes alapokra vonatkozó 
rendeletek további követelményeket írnak elő 
a nemek közötti egyenlőség figyelembevételére 

vonatkozóan. Ez különösen igaz az Európai Szoci-
ális Alap Plusz (ESZA+) esetében, míg az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap 
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és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) nagyrészt megerősíti a javasolt CPR-ben 
már meghatározott követelményeket.

Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

Az Európai Szociális Alap Pluszról (ESZA+) szóló 
rendelet (COM(2018) 382 final) egyedi célkitűzéseket 
határoz meg, amelyek egyike a nők munkaerőpiaci 

részvételének előmozdítására és a munka és a ma-
gánélet közötti egyensúly javítására irányul, be-
leértve a gyermekgondozáshoz való hozzáférést 
(ESZA+ rendelet, 4. cikk). Felhív emellett a férfiak 
és nők közötti egyenlőség támogatását célzó 
fellépésekre – például arra, hogy a programok az 
„előkészítésük, végrehajtásuk, nyomon követésük 
és értékelésük során” biztosítsák az esélyegyen-
lőséget (ESZA+ rendelet, 6. cikk).

Részletesebben a nemek közötti egyenlőség követelményéről az ESZA+ rendeletben 
(COM(2018) 382 final)

[4. cikk – Egyedi célkitűzések]: Az ESZA+ a következő egyedi célkitűzéseket támogatja a foglalkoz-
tatás, az oktatás és a társadalmi befogadás, valamint az egészségügy területén, ezáltal a [közös 
rendelkezésekről szóló új rendelet] [4]. cikkében foglalt, „egy szociálisabb Európa – a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtása” tárgyú szakpolitikai célkitűzéshez is hozzájárulva: [...] iii. a nők mun-
kaerőpiaci részvételének előmozdítása, a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlya, ideértve 
a gyermekgondozás igénybevételét, az egészségügyi kockázatokra is figyelmet fordító, egészséges 
és megfelelően kiigazított munkakörnyezetet, a munkavállalók, a vállalkozások és a vállalkozók 
változáshoz való alkalmazkodását, valamint az aktív és egészséges öregedést.

[6. cikk – A férfiak és nők közötti egyenlőség, valamint az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-
mentesség]: 1. A megosztott irányítás keretébe tartozó ESZA+-ág égisze alatt végrehajtott valamennyi 
program, továbbá a foglalkoztatásra és szociális innovációra vonatkozó, valamint az egészségügyi 
ág által támogatott műveletek biztosítják a  férfiak és a nők közötti egyenlőséget előkészítésük, 
végrehajtásuk, nyomon követésük és értékelésük során. Előmozdítják továbbá az esélyegyenlőséget 
mindenki számára, nemre, faji vagy etnikai származásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékos-
ságra, életorra vagy szexuális irányultságra alapuló megkülönböztetés nélkül.

2. A tagállamok és a Bizottság az ESZA+ bármely célkitűzésén belül támogatják az (1) bekezdésben 
említett elvek előmozdítására irányuló egyedi célzott intézkedéseket is, például a bentlakásos/intéz-
ményi gondozás helyett a családi és közösségi gondozásra való átállást.

[Bevezetés]: (13) Az ESZA+ programnak a foglalkoztatás előmozdítására kell törekednie a munka-
erőpiacokra való (vissza)illeszkedést lehetővé tevő hatékony beavatkozásokkal – főként a fiatalok, 
illetve a tartósan munkanélküli és inaktív személyek esetében –, valamint az önfoglalkoztatás és 
a szociális gazdaság támogatásával. Az ESZA+ programnak a munkaerőpiacok működésének javí-
tására kell törekednie a munkaerőpiaci intézmények, például az állami foglalkoztatási szolgálatok 
korszerűsítésének támogatásával annak érdekében, hogy jóval célzottabbá tudják tenni tanácsadási 
és útmutatási szolgáltatásaikat az álláskeresés és a munka világába való átmenet során, illetve 
javíthassák a dolgozók mobilitását. Az ESZA+-programnak elő kell segítenie a nők munkaerőpiaci 
részvételét egyebek mellett a munka és a magánélet közötti egyensúly, illetve a gyermekgondozási 
lehetőségek javítását célzó intézkedések révén. Az ESZA+ programnak egészséges és jól alkalmazkodó 
munkakörnyezet biztosítására is törekednie kell annak érdekében, hogy a változó munkavállalási 
formákkal kapcsolatos egészségügyi kockázatoknak és az elöregedő munkaerő igényeinek megfelelő 
válaszokat tudjon adni.

(28) A  tagállamoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell arról, hogy az ESZA+ hozzájáruljon 
a nemek közötti egyenlőség előmozdításához az EUMSZ 8. cikkével összhangban, hogy valamennyi 
területen előmozdítsa a nőkkel és a férfiakkal szembeni egyenlő bánásmódot, beleértve a munka-
erőpiaci részvételt, valamint a foglalkoztatás és a szakmai előmenetel feltételeit. Gondoskodniuk kell 
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arról, hogy az ESZA+ megkülönböztetés nélkül mindenki számára támogassa az esélyegyenlőséget 
az EUMSZ 10. cikkével összhangban, másokkal azonos alapon támogassa a fogyatékkal élő szemé-
lyek társadalmi befogadását, illetve hozzájáruljon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény végrehajtásához. Ezeket az alapelveket a programok előkészítésének, nyomon 
követésének, végrehajtásának és értékelésének minden területén és minden szakaszában időben és 
egységes módon kell figyelembe venni, miközben arról is gondoskodni kell, hogy a nemek közötti 
egyenlőség és az esélyegyenlőség támogatása érdekében konkrét intézkedések történjenek. Az ESZA+ 
programnak elő kell segítenie a lakossági/intézményi ellátásról a családi és a közösségi alapú ellátás-
ra való áttérést, különösen azoknak, akik többszörös megkülönböztetéssel szembesülnek. Az ESZA+ 
nem támogathat olyan intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak a szegregációhoz vagy a társadalmi 
kirekesztéshez. A(z) (EU) [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] rendelet előírja, hogy a kiadások 
elszámolhatóságának szabályait nemzeti szinten kell meghatározni bizonyos kivételektől eltekintve, 
amelyek esetében a megosztott irányítás alá tartozó ESZA+-ágra vonatkozó egyedi rendelkezéseket 
kell megállapítani.

(33) A mikrovállalkozások, a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások számára hozzáférhetetlen 
finanszírozási eszközök a vállalkozásalapítás előtt álló egyik legnagyobb akadályt jelentik, különösen 
a munkaerőpiactól legtávolabb kerülő emberek számára. Az ESZA+-rendelet meghatározza a piaci 
ökoszisztéma létrehozásához szükséges rendelkezéseket, hogy javuljon a szociális vállalkozások szá-
mára is a finanszírozási eszközök kínálata és hozzáférhetősége a leginkább rászorulók – különösen 
a munkanélküliek, a nők és a sérülékeny csoportok – szükségleteinek kielégítése érdekében, akik 
mikrovállalkozásokat szeretnének beindítani vagy fejleszteni. A program szakpolitikai célkitűzéseinek 
elérését az InvestEU Alap szociális beruházási és készségfejlesztési szakpolitikai keretéből származó 
finanszírozási eszközök és költségvetési garanciák is támogatni fogják.

Tapasztalatok megosztása a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének gyakor-
latával foglalkozó európai közösséggel – ESZA STANDARD (2014–2020)

Az Európai Bizottság a nemzetek közötti együttműködés keretében a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban az Európai Szociális Alapon (ESZA) belül létrehozta a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének gyakorlatával foglalkozó európai közösséget (GenderCoP). Ez 
a szakértői közösség egy olyan tanulási hálózatot képezett, amely támogatta az irányító ható-
ságokat és a közreműködő szervezeteket az ESZA-n belül a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítését célzó stratégiák megfelelőbb felhasználásában az ESZA prioritási tengelyeinek 
végrehajtása során. A GenderCoP tagjainak alkotása az európai STANDARD – a nemi dimenziónak 
az ESZA irányításának valamennyi szakaszában való érvényesítésére vonatkozó iránymutatás. 
A GenderCoP STANDARD elsőként négy tagállamban került alkalmazásra: Flandriában (Belgium), 
Csehországban, Finnországban és Svédországban. Az Európai Bizottság hivatalosan elfogadta 
a standardot, ezáltal is ösztönözve az összes tagállamot annak alkalmazására.

A 2007–2013 közötti ESZA idején kidolgozott STANDARD célja a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő, tájékozott programozás és végrehajtás elősegítése az uniós alapok 
programjai tekintetében. Ebben az időszakban a többi alaphoz képest az ESZA keretében több 
konkrét cél és törekvés is született a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő vég-
rehajtás tekintetében. A STANDARD értékes tapasztalatokat, magyarázatokat és bevált gya-
korlatokat tartalmaz arról, hogy a nemek közötti egyenlőséget hogyan integrálhatjuk az ESZA 
eljárásaiba és prioritásaiba. Egyaránt használható útmutatásként a nemek közötti egyenlőség 
ESZA-n belüli általános érvényesítésére vonatkozóan, és a meglévő gyakorlatok értékelésére és 
ellenőrzésére szolgáló eszközként. Konkrétabban, a STANDARD követelményeket fogalmaz meg 
a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére vonatkozóan, és konkrét fellépéseket 

http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-a-standard-on-gender-mainstreaming/index.html
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ír elő az ESZA-n belül, uniós és nemzeti szinten egyaránt. Nemzeti szinten a követelmények 
nemzeti és szubnacionális operatív programokra, a nemzeti és szubnacionális végrehajtásra 
és projektekre vonatkozóan kerültek meghatározásra. A STANDARD általános modellt alkalmaz 
az ESZA leírására.

A STANDARD felhívja a figyelmet a nemi dimenzió uniós alapok eljárásaiba való koherens integ-
rálásának jelentőségére, az uniós szinttől kezdve (költségvetés és rendeletek) a prioritásokig és 
„következő” szintekig (tagállami tervezés, programozás, és a projektekre vonatkozó feltételek 
és kiválasztási kritériumok meghatározása). Mivel a nemek közötti egyenlőség horizontális 
célkitűzés, a koherencia különböző szakpolitikai szinteken jelentkező kötelesség. A STANDARD 
a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kettős megközelítés 
következetes integrálását célozta az uniós alapok irányításának összes lépésébe. A különböző 
szakpolitikai ciklusok és eljárások közötti koherencia fontos, mivel minden szint a következő 
szint hátterét képezi. Koherencia nélkül az ESZA által finanszírozott projektek nem integrál-
hatják sikeresen a nemek közötti egyenlőség dimenzióját.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy milyen a STANDARD, kattintson ide!

Ha többet szeretne megtudni a GenderCoP dokumentumairól, kattintson ide!

(52) A COM(2018) 372 final (5) preambulumbekezdése kimondja: „Az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és 
az EUMSZ 10. cikkében meghatározott horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság 
elvét is – tiszteletben kell tartani az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtása során, az Európai Unió Alapjogi Chartájának figyelembe-
vételével. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményből 
fakadó kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeket 
összehangoló uniós joggal összhangban akadálymentességet kell biztosítaniuk. A tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell töreked-
niük, hogy kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, valamint 
küzdjenek a nemen, faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányult-
ságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a szegregáció 
bármely formájához. [...]”

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és 
Kohéziós Alap

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) 
és a Kohéziós Alapról szóló külön rendelet 
(COM(2018) 372 final) megerősíti a nemek közötti 
egyenlőség mint horizontális elv alkalmazásának 
követelményét, a CPR-ben foglalt meghatározás 
szerint (52) ((5) preambulumbekezdés).

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra 
(EMVA) vonatkozó külön rendelet (COM(2018) 392 
final) megerősíti, hogy „adott esetben” a „ne-
mek közötti egyenlőség” előmozdításáért felelős 
szervezeteket kell bevonni partnerként (94. cikk). 
Előírja továbbá az irányító hatóságok számára, 
hogy tájékoztassák a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításával foglalkozó szervezeteket a támo-
gatási lehetőségekről (110. cikk).

Részletesebben a KAP-ról/EMVA-ról szóló rendeletben előírt, a nemek közötti egyen-
lőség előmozdításával foglalkozó szervezetek támogatáshoz való hozzáférésről való 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettségről (COM(2018) 392 final)

[94. cikk – Eljárásrendi követelmények]: […] 3. Minden tagállam partnerséget létesít az illetékes 
regionális és helyi hatóságokkal. A partnerséget legalább a következő partnereknek kell alkotniuk:
a) az érintett hatóságok;

http://standard.gendercop.com/about-the-standard/why-gender-mainstreaming-is-important-in-the-esf/its-an-obligation-esf-and-gender-equality-regulations/index.html
http://standard.gendercop.com/efs-thematics/index.html
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b) gazdasági és szociális partnerek;
c) a civil társadalmat képviselő releváns szervezetek és – adott esetben – a társadalmi befogadásnak, 
az alapvető jogok érvényesítésének, a nemek közötti egyenlőségnek és a hátrányos megkülönböz-
tetés tilalmának előmozdításáért felelős szervezetek.
A tagállamok bevonják ezeket a partnereket a KAP-stratégiai terv elkészítésébe [KAP – közös agrár-
politika].

[110. cikk, Irányító hatóság – koordináció és irányítás]: 2 Az irányító hatóság feladata a KAP-stratégiai 
terv hatékony, eredményes és szabályszerű irányítása és végrehajtása. Különösen azt biztosítja, hogy: 
[…] k) a KAP-stratégiai terv – többek között a nemzeti KAP-hálózaton keresztül – nyilvánosságot 
kapjon azáltal, hogy a potenciális kedvezményezettek, a szakmai szervezetek, a gazdasági és szociális 
partnerek, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában közreműködő szervezetek és az 
érintett nem kormányzati szervezetek, többek között a környezetvédelmi szervezetek tájékoztatást 
kapnak a KAP-stratégiai terv által kínált lehetőségekről és a KAP-stratégiai terv forrásaihoz való 
hozzáférés szabályairól, valamint hogy a kedvezményezetteket és a közvéleményt tájékoztatják a me-
zőgazdaság és a vidékfejlesztés számára a KAP-stratégiai terv révén nyújtott uniós támogatásról.

Az uniós alapok előfeltételei

A „Szociálisabb Európa a szociális jogok európai 
pillérének végrehajtásával” átfogó célkitűzéshez 
kapcsolódva a CPR 4. melléklete az ERFA, az ESZA+ 
és a Kohéziós Alap esetében előfeltételként megál-
lapítja a „nemek közötti egyenlőséget célzó nemzeti 
stratégiai keret” szükségességét (javasolt CPR, 11. 
cikk (1) bekezdés). Ennek csak akkor kell teljesülnie, 
ha a tagállam egy operatív program keretében az 
alábbi két egyedi célkitűzés valamelyikét kívánja 
megvalósítani:

• ERFA 4. cikk, (1) bekezdés: A munkaerőpiacok 
hatékonyságának növelése és a minőségi fog-
lalkoztatás elérhetőbbé tétele az infrastruktúra 
fejlesztése révén; vagy

• ESZA+ 4. cikk, (1) bekezdés, iii. pont: A nők mun-
kaerőpiaci részvételének előmozdítása, a munka 
és a magánélet közötti egyensúly előmozdításá-
ra, ideértve gyermekgondozás igénybevételét, 
egészséges és az egészségügyi kockázatokat 
kezelő, jól kiigazított munkakörnyezet kialakítása, 
a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók 
változáshoz való alkalmazkodásának segítése 
és az aktív és egészséges időskor ösztönzése.

Ami e két egyedi célkitűzés közül a tagállam által 
kiválasztott célkitűzés finanszírozását illeti, a ne-
mek közötti egyenlőséget célzó nemzeti stratégiai 

keretnek nemzeti szinten az alábbi követelmények-
nek kell megfelelnie (CPR, IV. melléklet, táblázat): 
Az ERFA-ra, az ESZA+-ra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó tematikus előfeltételek – 11. cikk (1) 
bekezdés:

1. a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kihívások bizonyítékokon alapuló azonosítása 
(lásd: 2. eszköz);

2. intézkedések a foglalkoztatás, a fizetések és 
a nyugdíjak terén a nemek között fennálló 
különbségek kezelésére, valamint a munka 
és a magánélet közötti egyensúly előmoz-
dítása – többek között a kora gyermekkori 
neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés 
javítása révén –, célértékekkel (lásd: 3. eszköz, 
4. eszköz és 6. eszköz);

3. rendelkezések a stratégiai szakpolitikai ke-
ret nyomon követéséről, értékeléséről és 
felülvizsgálatáról (6. eszköz), valamint az 
adatgyűjtési módszerekről (lásd: 8. eszköz 
és 11. eszköz); és

4. rendelkezések annak biztosítására, hogy 
a stratégia kialakítását, végrehajtását, nyo-
mon követését és felülvizsgálatát a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításával fog-
lalkozó szervekkel, szociális partnerekkel 
és érintett civil társadalmi szervezetekkel 
szoros együttműködésben végezzék (lásd: 
5. eszköz).
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További források
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Tekintse meg az alábbiakat, hogy többet tudjon 
meg az EU nemek közötti egyenlőséggel kapcso-
latos munkájáról és szakpolitikáiról:

• A nemek közötti egyenlőség az Európai Unióban
• A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 

Európai Intézete

Tekintse meg a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
rendeletekre irányuló bizottsági javaslatokat:

• A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(COM(2018) 375 final)

• Az ESZA+ rendelet (COM(2018) 382 final)
• Az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 

(COM(2018) 372 final)
• A KAP-ról és az EMVA-ról szóló rendelet 

(COM(2018) 392 final)
• Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról 

(ETHA) szóló rendelet (COM(2018) 390 final)

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
https://eige.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN
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Nemzeti/szubnacionális programozás 
és projektszintű támogatás

2. eszköz: A nemek közötti egyenlőtlenségek és a nemek 
igényeinek elemzése nemzeti és szubnacionális szinten

Az eszköz bemutatása

Ez az eszköz arra vonatkozóan nyújt iránymu-
tatást, hogy hogyan értékeljük a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket és a nemek igényeit az uniós 
alapok programjaiban. Az uniós tagállamoknak 
és a nemzeti és szubnacionális szintek irányító 
hatóságainak készült.

A nemek közötti egyenlőség programozási idő-
szak során való hatékony figyelembevételének 
alapja a nemek közötti összehasonlító elemzés. 
A nemek közötti összehasonlító hatásvizsgálatok 
megbízható adatokat keresnek és használnak fel 
a célcsoportok aktuális helyzetének leírásához. 
A vizsgálatok konkrét különbségeket és egyenlőt-
lenségeket határoznak meg, főként a regionális 
gazdasági fejlődés, a munkaerőpiaci részvétel, 
a nem fizetett munka, a megfelelőbb gondozási 
szolgáltatások támogatása és a nők és a férfiak 
számára a munka és a magánélet közötti egyensúly 
javítását célzó gyakorlatok tekintetében. Az infra-
strukturális beruházásokkal és egyes gazdasági 
ágazatokkal (például halászat, mezőgazdaság stb.) 
kapcsolatos beavatkozások szintén fontos területei 
a nők és a férfiak közötti gazdasági különbségek 
csökkentésének.

Az uniós alapok esetében a nemek közötti ösz-
szehasonlító elemzés az alábbiakhoz szükséges:

• A nemek közötti egyenlőség kettős mód-
szerének támogatása: Az Európai Bizottság 
által elfogadott kettős megközelítés értelmé-
ben a meglévő egyenlőtlenségekkel szembeni 
küzdelem egyik közvetlen módját képezik a kü-
lönleges intézkedések, míg a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítése hosszabb 
távú stratégia a nemek közötti egyenlőséget 
szem előtt tartó szakpolitikai döntéshozatal erő-
sítése érdekében. A nemek közötti különbségek 
kezelésére és az egyenlőség előmozdítására 

különleges projekteket is ki lehet dolgozni. 
A nemek közötti egyenlőtlenség kezelése kulcs-
fontosságú az uniós alapok esetében. A nemek 
közötti összehasonlító, társadalmi-gazdasági 
elemzés meghatározza a nők és a férfiak kö-
zötti különbségeket és a nők és férfiak egyedi 
szükségleteit. Ezért szükség van rá az operatív 
programok prioritásainak alátámasztása és 
indokolása érdekében. Nemek közötti össze-
hasonlító elemzést és értékeléseket kell végre-
hajtani a partnerségi megállapodások, operatív 
programok és projektek célkitűzéseinek és 
mutatóinak kidolgozásakor is.

• A minőség és hatékonyság biztosítása: 
Az uniós alapokat a lehető leghatékonyabban 
kell felhasználni, hogy a lakosság egészének 
javára szolgáljanak. Ez azt jelenti, hogy amikor 
a gazdasági növekedésre, foglalkoztatásra és 
társadalmi kohézióra vonatkozó uniós stratégiai 
célok megvalósítása érdekében uniós forrá-
sokat használunk, az alapok felhasználásának 
egyidejűleg elő kell mozdítania a nemek kö-
zötti egyenlőséget, és jobb eredményeket kell 
biztosítania a maguk sokféleségében a nők és 
a férfiak számára. A nemek közötti összehason-
lító hatásvizsgálatoknak az alapok végrehajtását 
befolyásoló és az uniós alapokkal kapcsolatos 
ellenőrzést, értékelést és jelentéstételt struk-
turáló alapvető értékelések, a társadalmi-gaz-
dasági értékelés, a célkitűzés-meghatározás 
és a mutatókra vonatkozó keret részét kell 
képezniük. Az egyenlőtlenségek okainak elem-
zése lehetővé teszi nemi szempontból fontos 
célok meghatározását, és olyan tevékenységek 
folytatását, amelyek hozzájárulnak az általános 
stratégiai célokhoz.

• A nők és férfiak hátrányos helyzetű cso-
portjainak előtérbe helyezése: A nemek 
közötti összehasonlító elemzés figyelembe 
veszi a nők és a férfiak különböző jellemzőik 
(pl. életkor, bevétel, szegénységi szint, városi/
vidéki környezet, fogyatékosság, faj vagy etnikum 
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stb.) függvényében eltérő tapasztalatait. Az 
egyenlőtlenség megértése érdekében a nők és 
a férfiak mindennapi életére kiható jellemzők 
efféle interszekcionális elemzése elengedhe-
tetlen. Az ebből nyert ismeretek kulcsfontos-
ságúak ahhoz, hogy az uniós alapokon belül 
olyan programokat és projekteket dolgozzanak 
ki, amelyek választ adnak e különbségekre, és 
ezáltal eredményesebbek.

• Válasz a konkrét helyi adatokra: A helyi mun-
kaerőpiac alapvető a szubnacionális és helyi pro-
jektek ismeretanyagának bővítéséhez. Az ilyen 
adatoknak foglalkozniuk kell a nők és a férfiak 
különböző helyzetével, ami a foglalkoztatási és 
ágazati eloszlást, a helyi gyermekgondozás és 
egyéb szociális gondozói létesítmények elérhe-
tőségét, az integrált közlekedés kiterjedését, 
a helyi képzéskínálatot, a készségfejlesztésbeli 
szakadékot, a meglévő bérkülönbséget, a fize-
tett és nem fizetett munka megoszlását és az 
időhasználattal kapcsolatos tanulmányokból 
nyert információkat illeti.

A nemek közötti egyenlőtlenségeknek és 
a nemek szükségleteinek értékelése és 
elemzése lépésről lépésre

Az uniós alapok operatív programjainak megter-
vezésekor számos eszköz felhasználható – ilyen 
például a szükségletek elemzése és a stratégiai 
célok meghatározása kapcsán a gyengeségek, 
erősségek, lehetőségek és veszélyek értékelésére 
szolgáló GYELV.

Megemlítendő, hogy a részletes eszköztár céljából 
egy általános modellt fejlesztettünk ki a nemek 
közötti egyenlőség dimenziójának uniós alapok-
ba való integrálására. Ugyanakkor a végrehajtási 
rendszer tekintetében nemzeti szinten jelentős 
különbségek mutatkoznak, pl.:

• Programalapú végrehajtás: Néhány tagállam 
vagy régió az operatív programokban megha-
tározott általános tematikus prioritások közül 
dolgoz ki „programokat”. Ezeket a programo-
kat gyakran különböző minisztériumok vagy 
minisztériumi osztályok irányítják.

• Cselekvési tervek alapján történő végrehajtás: 
Más tagállamok „cselekvési terveket” dolgoznak 
ki az operatív programok alapján, és ezeket 
a tagállamok régióiban hajtják végre.

• Pályázaton alapuló végrehajtás: A végrehajtás 

harmadik módja az, hogy projektfelhívást tesz-
nek közzé közvetlenül az operatív program 
prioritásai közül, közreműködő szervek (pl. 
minisztériumok) nélkül.

Ezek a különböző eljárások és rendszerek azt jelent-
hetik, hogy a végrehajtási követelményeket nem egy 
programban vagy egy cselekvési tervben fogalmazzák 
meg, hanem a végrehajtást irányító egyéb dokumen-
tumokban. Ugyanakkor a részletes eszköztárban rög-
zített általános elvek és követelmények a végrehajtás 
rendszerétől függetlenül alkalmazhatóak.

A nemek közötti egyenlőtlenségek és a szükség-
letek pontos, releváns elemzése és értékelése 
érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés: Információk és részletesen lebontott 
adatok gyűjtése a célcsoportra vonatkozóan

Fontolja meg, hogy minden elemzés alátámasz-
tásához részletesen lebontott adatokat használ-
jon. Ez azt jelenti, hogy a célcsoportra vonatkozó 
statisztikák olyan jellemzők szerinti bontásban 
vannak megadva, mint például nem, társadalmi 
nem, életkor, faj, etnikum, fogyatékosság, társa-
dalmi-gazdasági státusz, iskolázottság szintje, 
a különböző ágazatokban való foglalkoztatottság, 
a különböző ágazatokban való vállalkozás, bérszint 
és egyéb releváns tényezők. Az adatok gyűjtésekor 
tartsanak szem előtt néhány alapelvet:

• Fontos, hogy az adatok nemek szerint mindig 
bontva legyenek, hiszen ez az elsődleges, át-
fogó osztályozási szempont. Például amikor 
„fiatalokról” vagy „idősebbekről” gyűjtenek 
adatokat, figyeljenek arra, hogy a célcsoport 
nemek szerint le legyen bontva.

• Az egyes jellemzőkre vonatkozó mennyiségi 
adatokon túl az elemzésnek minőségi adatokat 
is figyelembe kell vennie az emberek meg-
élt tapasztalatairól. Rendkívül fontos annak 
meghatározása, hogy a különböző emberek 
hogyan használják egymástól eltérő módon 
a szolgáltatásokat, és hogy milyen forrásokat 
kellene biztosítani e különbségek kezelésére.

• Az egyenlőtlenségek okainak meghatározásához 
minőségi kutatásra is szükség van – csak ezen 
alapvető okok megértésével biztosíthatjuk azt, 
hogy a projektek érdemben hozzájáruljanak az 
egyenlőség növeléséhez. Például a különböző 
emberek – idősebb nők és férfiak, fiatalabb nők 

https://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
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és férfiak, gyermekek, szülők és gondozók, mun-
kába járók – egymástól eltérő módon használják 
a közterületeket és a közösségi közlekedést 
attól függően, hogy melyik napszakban járunk, 
mekkora a fizetésük, mi a munkájuk és hogyan 
oldják meg a gyermekgondozás kérdését stb. 
A nemek közötti egyenlőség szempontját ér-
vényesítő elemzésnek tágabb perspektívából 
kell arra tekintenie, hogy egy sor adat mit mond 
nekünk az emberek mindennapi életéről.

• Fontos, hogy különböző forrásokból származó 
adatokat használjanak fel (pl. helyi és szubnaci-
onális tanulmányok és konzultációk) és ötvözzék 
az eltérő adatforrásokat (pl. statisztikai hivatalok 
adatai, tudományos munkák és szakpolitikai 
jelentések) a tényleges valóság átfogó meg-
értése érdekében.

• Amikor nem állnak rendelkezésre a fajra vagy 
etnikumra, a fogyatékosságra vagy a nemre 
vonatkozó adatok, azt hiányként kell kezelni. 
A hozzáférhető adatok javítását célzó tevé-
kenységek a programok és helyi projektek 
részét képezhetik. Az adatok javítására irányuló 
erőfeszítések figyelembe vehetők a projektek 
célkitűzései között és a jelentéstételben.

• A munka és a magánélet közötti egyensúlyra 
vonatkozóan a nemek szerinti adatok segítenek, 
hogy jobban megértsük a munka és a gondozói 
feladatok nők és férfiak közötti megoszlását. 
A foglalkoztatásra és az idő felhasználására vonat-
kozó adatok rámutatnak a fizetett és nem fizetett 
munka tekintetében meglévő nemi mintákra.

• Alapvető fontosságú, hogy minden elemzés 
illeszkedjen a helyi környezethez, többek kö-
zött a helyi adatok elemzése révén. Ehhez 
bevonhatnak a nemek kérdésével foglalkozó 
nemzeti vagy helyi szakértőket, konzultálhatnak 
nem kormányzati szervezetekkel – főként női 
szervezetekkel –, felhasználhatják a nemzeti 
kutatásokat és triangulálhatják az információkat.

Hasznos adatforrások:

• A nemek közötti egyenlőség mutatója (53), 
amely nyolc területre vonatkozóan bocsát 

(53) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2019): A nemek közötti egyenlőség mutatója, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: 
https://eige.europa.eu/gender-equality-index

(54) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (2019): A nemekre vonatkozó statisztikai adatbázis, EIGE, Vilnius. Elérhető a következő 
címen: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs

(55) Eurostat (2019): A nemekre vonatkozó statisztika, Eurostat, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/eurostat/statis-
tics-explained/index.php/Gender_statistics

(56) További iránymutatás a következő oldalon található: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/
step-3-gender-sensitive-analysis

rendelkezésre adatokat az összes uniós tag-
államból: munka, pénz, tudás, idő, hatalom, 
egészség, a nők elleni erőszak és többszörös 
egyenlőtlenségek.

• Az EIGE nemekre vonatkozó statisztikai adat-
bázisa (54), amely a nők és a férfiak közötti 
egyenlő(tlen)ség különféle aspektusairól szóló, 
nemekre vonatkozó statisztikai adatok és infor-
mációk átfogó tudásközpontja.

• Az Eurostat nemekre vonatkozó statisztiká-
ja (55), amely könnyen érthető módon mutat be 
statisztikai adatokat, statisztikai glosszáriumot 
tartalmaz, és linkeket további információkhoz, 
a legfrissebb adatokhoz és metaadatokhoz.

2. lépés: A nemek közötti meglévő 
egyenlőtlenségek és azok alapvető okainak 
meghatározása

Amint megvannak az ahhoz szükséges adataik, 
hogy világos képet formálhassanak a célcsoport-
ról, fontos lenne beazonosítani a nemek között 
fennálló egyenlőtlenségeket és azok okait. Ehhez 
használják fel az alábbi kulcskérdéseket. E kérdé-
sek kifejezetten arra irányulnak, hogy még inkább 
a munka és a magánélet közötti egyensúlyt helyez-
zék előtérbe. E kérdéseket a nők és a férfiak között 
a forrásokhoz (munka, pénz, hatalom, egészség, 
jóllét, biztonság, tudás-oktatás, mobilitás, idő stb.) 
való hozzáférés és az alapvető (polgári, szociális és 
politikai) jogaik gyakorlása tekintetében meglévő 
egyenlőtlenségek beazonosítását célzó általános 
elemzés kiegészítéseként lehet feltenni (56).

Általános kérdések:

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
munkaerőpiaci részvétele között? Mely foglal-
koztatási területeken vannak túlsúlyban a nők 
vagy a férfiak?

• Mi a különbség a nők és a férfiak keresete között? 
Van-e számottevő különbség abban, hogy hány 
nő és hány férfi dolgozik részmunkaidőben? 
Több nőnek van-e egynél több részmunkaidős 
állása, mint férfinak?

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-impact-assessment/step-3-gender-sensitive-analysis
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Thematic_glossaries
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• Mit árulnak el az idő vagy a szolgáltatások fel-
használásával kapcsolatos adatok arról, hogy 
hogyan használják fel az idejüket a nők és 
a férfiak? Mit árul ez el a helyi szolgáltatások 
hiányosságairól a hozzáférhetőségre és az 
időbeosztásra vonatkozóan?

• Több nő foglalkozik-e gyermekek és más család-
tagok gondozásával, mint férfi? A nők és a férfiak 
körében mely korcsoport lát el több nem fize-
tett gondozói munkát? Például a fiatalabb nők 
többet foglalkoznak-e a gyermekgondozással, 
mint a férfiak? Foglalkoznak-e az idősebb férfiak 
házastársuk gondozásával? Milyen szolgálta-
tások támogathatják a különböző embereket 
e szerepekben és javíthatják jóllétüket?

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA) és 
Kohéziós Alapra vonatkozó kérdések:

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
között az információs és kommunikációs tech-
nológiák (IKT) terén?

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
között a kutatási és innovációs kapacitások és 
a fejlett technológiák használata terén?

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
között a készségek és a vállalkozói készség terén?

• Hogyan segíthetik az infrastruktúrák és az 
IKT-megoldások a gondozói szükségletek meg-
válaszolását, a készségfejlesztést és a foglalkoz-
tatási lehetőségek kiszélesítését?

• Szükség van-e az alapok végrehajtásához kötődő 
programhatóságok és szervek nemi szempontú 
kapacitásépítésére?

Az Európai Szociális Alap Pluszra (ESZA+) 
vonatkozó kérdések:

• Vannak-e nemi alapú különbségek a munka-
nélküli fiatalok között, a munkakereső nők és 
férfiak között és az inaktívak között?

• A nőket és a férfiakat egyaránt célozza-e az 
önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság?

• Szükség van-e személyre szabottabb segít-
ségre és támogatásra a munkaerőpiacnak való 
megfeleléshez, a munkaerőpiaci mozgáshoz 
és mobilitáshoz a nők és a férfiak csoportjai 
számára?

• Azt sugallják-e a rendelkezésre álló adatok, 
hogy a munka és a magánélet közötti egyen-
súllyal kapcsolatos kihívások beszűkítik a nők 
foglalkoztatási lehetőségeit?

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) 
és a Közös Agrárpolitikára (KAP) vonatkozó 
kérdések:

• Milyen különbségek vannak a halászati ága-
zatban alkalmazott nők és férfiak között? Mely 
foglalkoztatási területeken vannak túlsúlyban 
a nők vagy a férfiak?

• Mi a különbség a nők és a férfiak keresete között? 
Van-e számottevő különbség abban, hogy hány 
nő és hány férfi dolgozik részmunkaidőben?

• Vannak-e különbségek a nemek között a kész-
ségek és a vállalkozói készség tekintetében?

• Szükség van-e kifejezetten előtérbe helyezni 
azt, hogy megfelelő jövedelmet biztosítsunk 
a mezőgazdaságban dolgozó nők számára?

• Szükség van-e a női gazdálkodók értékláncban 
elfoglalt pozíciójának javítására?

• Szükség van-e fiatal női és férfi gazdálkodók 
bevonzására és vállalkozásfejlesztésük előmoz-
dítására a vidéki területeken?

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra (EMVA) vonatkozó kérdések:

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
foglalkoztatása között regionális és szubnaci-
onális szinten? Mely foglalkoztatási területeken 
vannak túlsúlyban a nők vagy a férfiak?

• Mi a különbség a női és a férfi gazdálkodók 
keresete között?

3. lépés: A célcsoporttal folytatott közvetlen 
konzultáció

Fontos, hogy figyelembe vegyük a célcsoporttal 
való közvetlen konzultációt. Mindenekelőtt alapvető 
fontosságú a női szervezetekkel való konzultáció 
biztosítása és véleményük figyelembevétele az 
operatív programok kidolgozása, a programok 
szerinti beavatkozásokra vonatkozó javaslatok 
megalkotása és a projektek megtervezése során. 
Hasznos konzultációs kérdések többek között:

• Melyek a csoport valós tapasztalásai, elvárásai 
és szükségletei?

• Vannak-e különbségek ezek tekintetében a nők 
és a férfiak között?

• Egyaránt foglalkozik-e a tervezett beavatkozás 
a férfiak és a nők szükségleteivel? Figyelembe 
veszi-e különböző érdekeiket, szerepeiket és 
pozíciójukat?
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• Hogyan járulhatnak hozzá még inkább a be-
avatkozások a nők és a férfiak szükségleteinek 
kielégítéséhez?

4. lépés: Következtetések levonása

Az összegyűjtött adatok, a nemek közötti egyen-
lőtlenségek és azok beazonosított okai, valamint 
az érdekelt felekkel folytatott konzultáció alapján 
az elemzés bizonyítékokon alapuló következteté-
seket vonhat le a tényleges programok és projek-
tek támogatása céljából. Fontos a nemek közötti 
egyenlőtlenségeknek és a szükségleteknek a ne-
mek közötti egyenlőséggel foglalkozó, nemzeti és 
szubnacionális szakpolitikákhoz és célokhoz való 
hozzákapcsolása. Kulcskérdések:

• Milyen következményekkel jár a beavatkozás 
a célcsoportra, a munkaerőpiacra vagy a pro-
jektre nézve?

• Hogyan befolyásolhatják a nemek közötti különb-
ségek az uniós alapok céljainak megvalósítását 
a beavatkozáson belül?

A következtetések levonásakor fontos a helyi szak-
értők megkérdezése a nemek kérdésével foglalkozó 
nemzeti/helyi szakértők, nem kormányzati szer-
vezetek – főként női szervezetek – bevonásával, 
és az információk nemzeti kutatás felhasználása 
révén történő triangulációjával.

Gondolkozzanak el azon, hogy a nők és a férfi-
ak között a forrásokhoz (munka, pénz, hatalom, 
egészség, jóllét, biztonság, tudás-oktatás, mo-
bilitás, idő stb.) való hozzáférés és az alapvető 
(polgári, szociális és politikai) jogaik gyakorlása 
tekintetében meglévő egyenlőtlenségek hogyan 
hatnak ki a beavatkozásra a férfiaknak és a nőknek 
tulajdonított nemi és társadalmi szerepek miatt. 
Kulcskérdések többek között:

• A javasolt beavatkozás következtében változik-e 
a nem fizetett és a fizetett munka nők és férfiak 
közötti megoszlása? Ha igen, milyen változásokat 
idéz elő a beavatkozás? Csökkenti-e a nemek 
közötti különbségeket? Fokozza-e a férfiak 
részvételét a nem fizetett gondozói munkában?

• Hozzájárul-e a javasolt beavatkozás a nők kép-
viseletének változásához a döntéshozó szer-
vekben? Ha igen, milyen változások történnek?

• Változik-e a nők és a férfiak közötti egyenlőtlen 
jövedelemeloszlás? Ha igen, milyen változások 
történnek?

• Javul-e a nők teljes munkaidőben való fog-
lalkoztatottsága? Ha igen, milyen változások 
történnek?

• Csökken-e a nemi szegregáció a munkaerőpi-
acon? Ha igen, milyen változások történnek?

• Csökken-e a nők és a férfiak közötti különbség 
a forrásokhoz való hozzáférés terén? Ha igen, 
milyen módon?

Svédország: A nemi dimenzió integrálása a nemzeti programozásba

A svéd ESF nemzeti szinten alkalmaz egy el-
lenőrző listát a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos szükségletek felmérése érdeké-
ben. Az elemzésnek köszönhetően az ESF na-
gyon hatékonyan kezeli a lakosság egészének 
különböző szükségleteit, mivel az ellenőrző 
lista a férfiak és a nők helyzetét és szükség-
leteit is feltárja. Ez alapvető jelentőségűnek 
bizonyul a partnerségi megállapodások és 
operatív programok előkészítésekor, biztosít-
va, hogy azok a nők és a férfiak jóllétét is javítsák. A nők és a férfiak helyzetét a nemek szerint 
lebontott adatok és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő statisztikai elemzés 
felhasználásával kell leírni minden célterületen (pl. közlekedés, vállalkozói készség, ifjúsági 
munkanélküliség). Amint ez az elemzés meghatározza a nők és a férfiak különböző feladatait 
és szükségleteit, mutatókat dolgoznak ki a helyzetük program alatti változásának követésére. 
Például különbségeket tártak fel a nők és a férfiak között az alábbiak terén:

• utazási idő;
• munkaidő;
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• vállalkozói készség szintje; és
• munkanélküliség, egészség és oktatás.

A svéd ESF elemzi e különbségek okait és hatásait. Az elemzésbe kulcsfontosságú partnerként 
bevonnak a nemek közötti egyenlőséggel és a női jogokkal foglalkozó szervezeteket, valamint 
a nemek közötti egyenlőséggel és az emberi jogokkal foglalkozó szakértőket. Társadalmi-gaz-
dasági elemzést és GYELV-elemzést végeznek a nők és a férfiak által a maguk sokféleségében 
megtapasztalt valóságra vonatkozóan. Az elemzés alapján a partnerségi megállapodásban vagy 
az operatív programban célokat fogalmaznak meg a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan.

Svédország példája megmutatja azt is, hogy nem elég pusztán a nők és a férfiak számát fel-
mérni. A nemi dimenziót más társadalmi-demografikus mutatóval kell ötvözni, úgymint életkor, 
lakóhely, iskolázottság szintje, társadalmi-gazdasági helyzet, faj, etnikum és más jellegzetes-
ségek a különböző egyenlőtlenségek közötti kölcsönhatások jobb megértése és a leginkább 
rászorulók életének javítása érdekében.

A svéd ESF nemzeti szintű ellenőrző listája:
• meghatározza a nemek közötti meglévő különbségeket és azok alapvető okait;
• különböző beavatkozási területeken, struktúrákra és eljárásokra vonatkozóan (pl. költség-

vetési kérdések, döntéshozatal) írja le a nemekkel kapcsolatos kérdéseket;
• a nemek közötti egyenlőséget az elemzés összes szakaszába integrálja, azzal nem egy külön 

szakaszban foglalkozik;
• biztosítja, hogy az előzetes társadalmi-gazdasági elemzés felmérje a nők és a férfiak közötti 

különbségeket az összes életterületen;
• foglalkozik a nők és a férfiak gazdasági és társadalmi körülményeivel (pl. a gazdasági vál-

ságok nemek szerint eltérő hatásaival, a forrásokhoz való hozzáférésre, a fizetett és nem 
fizetett munka megoszlására gyakorolt hatásaival stb.);

• megvizsgálja, milyen mértékben valósultak meg az egyenlőséggel kapcsolatos uniós és 
nemzeti célok, és milyen akadályok gátolják a teljes körű megvalósítást;

• egyedi célokat rögzít kifejezetten a társadalmi-gazdasági elemzésben meghatározott 
egyenlőtlenségek kezelésére;

• biztosítja, hogy minden célnak legyen egy egyenlőséggel kapcsolatos dimenziója, azzal, 
hogy felteszi a kérdést:
– Milyen megfontolásokat kell figyelembe venni a nemek közötti egyenlőségre vonatko-

zóan? (Emlékeztetve, hogy a célok sikertelenek vagy kontraproduktívak lehetnek, ha azt 
feltételezzük, hogy nemi szempontból semlegesek.);

– Erősítik-e a célok az egyenlőtlenségeket? Például, ha a munka és a magánélet közöt-
ti egyensúly javítását célzó erőfeszítések csak a nőkre irányulnak, hozzájárulhat-e ez 
a sztereotípiák erősödéséhez és a nemi szerepek rögzüléséhez?

• mérhető mutatókat tesz hozzáférhetővé a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan a célok 
megvalósítása terén elért előrehaladás követésére;

• bevon a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdításáért 
felelős partnereket, valamint az egyenlőséggel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket;

• a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdításáért felelős 
szereplőket von be az ellenőrző bizottságba, valamint az egyenlőséggel foglalkozó nem 
kormányzati szervezeteket;

• biztosítja a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó készségfejlesztő tervek meglétét a ve-
zetőség és más alkalmazottak számára;

• támogató struktúrát hoz létre az egyenlőség horizontális elve végrehajtásának elősegítésére;
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• beszámol a nemek közötti egyenlőség előmozdítását és a nemek közötti egyenlőség ál-
talános érvényesítését célzó különleges erőfeszítésekről az éves és más jelentésekben és 
értékelésekben;

• előírja a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kompetenciát a közbeszerzési eljárások 
esetében az előzetes értékelésekhez, a tanulással kapcsolatos értékelésekhez és az utóla-
gos értékelésekhez.

Ha többet szeretne megtudni a svéd ESF-ről, kattintson ide!

További források

Tekintse meg a nemek közötti összehasonlító 
elemzés alábbi eszközeit:

• 4R módszer
• GYELV

További információk:

• Nemek közötti összehasonlító elemzés
• A nemek közötti egyenlőség általános 

érvényesítésével kapcsolatos fogalmak és meg-
határozások

• A foglalkoztatási és munkaerőpiaci szakpolitikák 
és reformok nemekkel kapcsolatos következ-
ményei

• A nemek közötti egyenlőség általános érvénye-
sítése és a vállalkozói készség

• A nemek közötti egyenlőség általános érvénye-
sítése a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén

• A munka és a családi élet összeegyeztetése
• Az EIGE nemi szempontú intézményi átalaku-

lásra vonatkozó eszköztára

https://www.esf.se/sv/Sidhuvud/The-swedish-ESF-council/
http://www.includegender.org/toolbox/map-and-analyse/4r-method/
http://www.includegender.org/toolbox/plan-and-prepare/swot/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/employment
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/entrepreneurship
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-development
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-life-balance-measures-help-reconcile-work-private-and-family-life
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/institutional-transformation
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3. eszköz: A nemek közötti egyenlőség gyakorlati 
átültetése a szakpolitikai célkitűzésekbe (partnerségi 
megállapodásokban) és egyedi célkitűzésekbe/
intézkedésekbe (operatív programokban)

Az eszköz bemutatása

Ezt az eszközt használhatják a tagállamok partner-
ségi megállapodások kidolgozásakor és az irányító 
hatóságok nemzeti és szubnacionális szinten 
operatív programok kidolgozásakor, a maguk sok-
féleségében a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
EU-szerte való előmozdítása érdekében. Az eszköz 
lehetővé teszi:

• az Önök által kiválasztott szakpolitikai célok 
nemek közötti egyenlőségre hatást gyakorló 
aspektusainak beazonosítását (a partnerségi 
megállapodások szintjén);

• az Önök által kiválasztott szakpolitikai célok ne-
mek közötti egyenlőség előmozdítását támogató 
különleges aspektusainak meghatározását (a 
partnerségi megállapodások szintjén);

• a kiválasztott aspektusok megindokolását;
• az aspektusok összhangba hozatalát az ope-

ratív programjaikban megfogalmazott egyedi 
célkitűzésekkel/intézkedésekkel, a nemek közötti 
egyenlőség nemzeti és szubnacionális szinten 
való előmozdítása érdekében (az operatív prog-
ramok szintjén); és

• annak ellenőrzését, hogy a nemek közötti egyen-
lőségre vonatkozó uniós szabályozási és szak-
politikai kötelezettségvállalások megfelelően 
integrálva vannak-e a partnerségi megállapo-
dásokba és operatív programokba.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
17. cikke meghatározza az Európai Szociális Alap 
(ESZA+), az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA), a Kohéziós Alap és az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap (ETHA) programjainak tartalmát, 
rögzítve, hogy:

Az egyes programoknak meg kell határozniuk azt 
a stratégiát, amely alapján a program hozzájárul 
a szakpolitikai célkitűzésekhez […].

A program prioritásokból áll. Minden egyes prio-
ritás egy szakpolitikai célkitűzésnek vagy technikai 
segítségnyújtásnak felel meg. Egy szakpolitikai 

célkitűzéshez kapcsolódó prioritás egy vagy több 
egyedi célkitűzésből áll. Ugyanannak a szakpoliti-
kai célkitűzésnek egynél több prioritás felelhet meg.

E szakpolitikai célkitűzések a következők:

• intelligensebb Európa az innovatív és intelligens 
gazdasági átalakítás előmozdítása révén;

• zöldebb, karbonszegény Európa;
• jobban összekapcsolt Európa – mobilitás és 

regionális IKT-összekapcsoltság;
• szociálisabb Európa – a szociális jogok európai 

pillérének végrehajtása; és
• a polgárokhoz közelebb álló Európa – a városi, 

vidéki és part menti térségek fenntartható és 
integrált fejlesztése helyi kezdeményezések 
révén.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) esetében a programozás alapját a közös 
agrárpolitika (KAP) prioritásai képezik. A KAP cél-
kitűzéseit az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 39. cikke rögzíti:

• a mezőgazdasági termelékenység növelése 
a műszaki fejlődés előmozdításával, valamint 
a mezőgazdasági termelés észszerű fejleszté-
sének és a termelési tényezők, így különösen 
a munkaerő lehető legjobb hasznosításának 
biztosításával;

• a mezőgazdasági népesség megfelelő életszín-
vonalának biztosítása, különösen a mezőgazda-
ságban dolgozók egy főre jutó jövedelmének 
növelésével;

• a piacok stabilizálása;
• az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; és
• a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő 

ellátásának biztosítása.

Első látásra nem minden célkitűzés tűnik fon-
tosnak a nemek közötti egyenlőség szempontjá-
ból. Ugyanakkor a nemek közötti egyenlőség az 
élet minden területének és minden célkitűzésnek 
a része – nincs olyan, hogy „nemi szempontból” 
semleges célkitűzés.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-375_en
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Az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenn-
tartható fejlődési menetrendjének fenntartható 
fejlődési céljai közül továbbá néhány összhangban 
áll az EU kohéziós politikájával, ezért az uniós 
alapok esetében is releváns. A nemek közötti 
egyenlőség megvalósítására és a nők és lányok 

érdekérvényesítő képességének javítására irányu-
ló ötödik fenntartható fejlődési cél 9 célkitűzést 
tartalmaz, amelyek közül néhány kiemelten rele-
váns és közvetlenül megjeleníti az uniós alapok 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fontos 
célkitűzéseit.

Részletesebben az ötödik fenntartható fejlődési cél – „A nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása, a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának elősegítése” – cél-
kitűzéseiről

Ahogyan az az ötödik fenntartható fejlődési cél kapcsán megfogalmazódik, a millenniumi 
fejlesztési célok keretében előrehaladást értünk el a világon a nemek közötti egyenlőség és 
a nők felemelése tekintetében, azonban a nők és a lányok továbbra is megkülönböztetésnek 
és erőszaknak vannak kitéve a világ minden táján. Az ötödik fenntartható fejlődési cél kereté-
ben számos célkitűzés nagyon általános, és nem haladja meg a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó elsődleges uniós jogot. Mások ugyanakkor nagyon relevánsak, és közvetlenül 
tükrözik az uniós alapok nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos fontos célkitűzéseit (alább 
vastag betűkkel szedve):

5.1. A nőkkel és lányokkal szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolása 
mindenhol
5.2. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájának felszámolása a köz- és ma-
gánszférában, beleértve az emberkereskedelmet és a kizsákmányolás más módjait
5.3. Minden káros gyakorlat felszámolása, úgymint gyermekházasság, korai vagy kényszerhá-
zasság, valamint a női nemi szervek megcsonkítása
5.4. A nem fizetett gondozási és házimunka elismerése és értékelése közszolgáltatások, inf-
rastruktúra és szociális védelmi intézkedések biztosítása révén, és a megosztott felelősség 
előmozdítása a háztartáson és a családon belül, az adott nemzetnek megfelelően
5.5. A nők teljes és hatékony részvételének és esélyegyenlőségének biztosítása az irányítás 
tekintetében a döntéshozatal minden szintjén a politikai, gazdasági és közéletben
5.6. A szexuális és reproduktív egészséghez és a reproduktív jogokhoz való egyetemes hozzáférés 
biztosítása, összhangban a Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferencia cselekvési program-
jával és a pekingi cselekvési platformmal, valamint az azok felülvizsgálatáról szóló konferenciák 
záródokumentumaival
5.A. Reformok végrehajtása annak érdekében, hogy a nők egyenlő jogokkal rendelkezzenek 
a gazdasági forrásokhoz való hozzáférés, a tulajdonláshoz való hozzáférés, a föld és más 
tulajdonformák feletti ellenőrzés, a pénzügyi szolgáltatásokhoz, örökséghez és természeti 
erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében, összhangban a nemzeti törvényekkel
5.B. Az alaptechnológiák alkalmazásának ösztönzése, különös tekintettel az információs és 
kommunikációs technológiákra, a nők felemelésének előmozdítása érdekében
5.C. Megalapozott politikák és végrehajtható jogszabályok elfogadása és megerősítése a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása és a nők és a lányok felemelése érdekében minden szinten

Forrás: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
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A nemek közötti egyenlőség partnerségi 
megállapodásokba és operatív programokba 
való gyakorlati átültetésének lépései

Ez a rész két ellenőrző listát tartalmaz:

• egyet a partnerségi megállapodások kidolgo-
zásáról; és

• egyet az operatív programok kidolgozásáról.

Mindkét ellenőrző lista tartalmazza a CPR által 
a megosztott irányítás alá tartozó európai alapok 
(kivéve az EMVA (57)) átfogó eszközeinek kidolgozása 
tekintetében meghatározott lépéseket. Minden 
lépés mellett talál egy olyan rubrikát, amely kér-
déseket és gyakorlati példákat tartalmaz a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos aspektusok 
beazonosításának, meghatározásának és meg-
indokolásának módjáról.

Általános iránymutatás a nemek közötti 
egyenlőség gyakorlati átültetésére 
vonatkozóan szakpolitikai célkitűzések, 
egyedi célkitűzések és intézkedések 
kidolgozása során

Az alábbi ellenőrző listák hét fő lépést követnek:

1. a szükséges háttérelemzés nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő módon 
való végrehajtásának biztosítása;

(57) Az EMVA-ra vonatkozó prioritásokat a KAP határozza meg, és azok itt nem szerepelnek. A kérdések azonban az EMVA-ra is alkalmaz-
hatóak.

2. a nemek közötti, meglévő egyenlőtlenségek-
kel kapcsolatos egyéb információk integrá-
lása, pl. az országspecifikus ajánlásokból;

3. a meglévő uniós és nemzeti normákra és 
a nemek közötti egyenlőség integrálására 
vonatkozó követelményekre való építés (lásd: 
1. eszköz);

4. a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
horizontális elv világos összekapcsolása 
prioritásokkal, célkitűzésekkel és intézkedé-
sekkel, az 1–3. lépés eredményeire építve;

5. annak biztosítása, hogy a pénzügyi allokációk 
előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget 
nemzeti és/vagy szubnacionális szinten, 
például a foglalkoztatás minősége, a jövede-
lem, a mobilitás és a fizetett és nem fizetett 
munka megoszlása tekintetében;

6. nemek szerint lebontott mutatók szabvány-
ként való kidolgozása, és adott esetben ne-
mek közötti összehasonlító egyedi mutatók 
kidolgozása; és

7. annak biztosítása, hogy minden érintett alkal-
mazott rendelkezzen a kívánt képességekkel 
a nemek közötti egyenlőség tekintetében, 
képességfejlesztés és a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos támogató struktúrák 
kidolgozása révén.

Ezt a hét lépést egyedi kérdések egészítik ki, 
amelyek követik a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) formátumát.
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Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizontális elv partnerségi megállapodásokba való gyakorlati átültetéséhez

A CPR rögzíti, hogy minden partnerségi megállapodásnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

1. A kiválasztott szakpolitikai célkitűzések, indoklással együtt 
feltüntetve, hogy mely alapok és programok segítségével kíván-
ják azokat megvalósítani, valamint – amennyiben releváns – annak 
indoklása, hogy miért alkalmazzák az InvestEU teljesítési módszert, 
figyelembe véve a releváns országspecifikus ajánlásokat. 

• A kiválasztott szakpolitikai célkitűzés(ek) indoklása utal-e a nemek közötti egyenlőségre/egyenlőtlenségekre?
a) Amennyiben nem, értékelték-e az egyenlőtlenségeket a szakpolitikai célkitűzés területén? (További információk itt találhatók: 

2. eszköz).
b) Amennyiben nem, miért nem került erre sor eddig?
c) Fontolják meg, hogy a nemek közötti egyenlőség mint horizontális elv beépítéséhez szükséges támogatást és tudást úgy 

biztosítják, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel az indoklásban és a kiválasztott szakpolitikai célkitűzésekben.

Ne feledjék, hogy az uniós szabályozás értelmében kötelező foglalkozni a nemek közötti egyenlőséggel és egyenlőtlenségekkel 
(lásd: 1. eszköz).

• Tartalmaznak-e az országspecifikus ajánlások a nemek közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos információkat?
a) Amennyiben igen, bizonyosodjanak meg arról, hogy a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések foglalkoznak ezekkel az egyen-

lőtlenségekkel és ajánlásokkal. 
2. Az 1. pontban említett minden egyes kiválasztott szakpolitikai 

célkitűzés esetében:
a) a szakpolitikai döntések összefoglalása és az egyes alapoktól 

várt fő eredmények;
b) ideértve, amennyiben releváns, az InvestEU alkalmazásán 

keresztül;
c) koordinálás, elhatárolás és kiegészítő jelleg az alapok között;
d) adott esetben koordinálás a nemzeti és regionális programok 

között;
e) az alapok és egyéb uniós eszközök közötti kiegészítő jelleg, 

ideértve a LIFE-ot (L’Instrument Financier pour l’Environne-
ment – környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz); és

f) stratégiai integrált projektek és a természettel kapcsolatos 
stratégiai projektek. 

• Utal-e az összefoglalás a tagállamban és szubnacionális és/vagy helyi szinten fennálló egyenlőtlenségekre?
– Amennyiben nem, határozzák meg a szakpolitikai célkitűzés terén meglévő egyenlőtlenségekre vonatkozó releváns elemzéseket, 

amelyek alátámaszthatják a nemek közötti, meglévő egyenlőtlenségekre való utalásokat.

• Kapcsolódnak-e a főbb eredmények a maguk sokféleségében a nők és a férfiak közötti egyenlőség előmozdításához (ami azt je-
lenti, hogy nemcsak a nemüket, hanem olyan jellemzőket is figyelembe vesznek, mint az életkor, a társadalmi-gazdasági helyzet, 
a fogyatékosság, faj, etnikum, vallás, vidéki vagy városi környezet stb.) a tagállamban?
– Amennyiben nem, indokolja-e ezt valami?
– Amennyiben nem, kössék össze a főbb eredményeket és a nemek közötti egyenlőség mint horizontális elv előmozdítását. Ez 

történhet annak biztosításával, hogy a főbb eredmények hozzájáruljanak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó egyes célok-
hoz, úgymint az egyenlőség előmozdítása a foglalkoztatás mennyisége és minősége tekintetében, a nők és a férfiak közötti 
bérkülönbség csökkentése stb.

• Hogyan veszik figyelembe az alapok esetlegesen egymást kiegészítő jellegét a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében? 
(Az alapok közötti koordináció tekintetében lásd: 4. eszköz).

• Összehangoltan foglalkoztak-e a nemek közötti egyenlőség kérdésével a nemzeti és szubnacionális programokban?
– Amennyiben nem, fontolják meg annak biztosítását, hogy a partnerségi megállapodás kifejezetten foglalkozzon a nemzeti és 

a szubnacionális programok, valamint az alapok és más uniós eszközök egymást kiegészítő jellegével a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása tekintetében.

3. Az egyes alapok szakpolitikai célkitűzés szerinti, nemzeti szintű 
előzetes pénzügyi allokációja a tematikus koncentráción alapuló 
alapspecifikus szabályok betartásával. 

• Befolyásolja-e az előzetes pénzügyi allokáció a nemek közötti egyenlőséget és a nők és a férfiak életét nemzeti és/vagy szubnaci-
onális szinten?
– Amennyiben igen, hogyan befolyásolják az allokációk a nőket és a férfiakat? Például pozitívan vagy negatívan? Másképpen befo-

lyásolják-e a nőket, mint a férfiakat? Indokoltak-e ezek a különbségek? (Például az egyes csoportok által tapasztalt strukturális 
hátrányok ellensúlyozására méltányossági intézkedéseket lehet alkalmazni, és viszonylag több forrást biztosítani e csoportok 
számára.) Milyen hatással jár az efféle különbségtétel a nemek közötti egyenlőségre (pozitív/negatív)?

– Amennyiben nem, határozzák meg a célcsoportot a nemek szerinti bontás módszerét követve. Ne feledjék, hogy az uniós sza-
bályozás értelmében kötelező foglalkozni a nemek közötti egyenlőséggel és egyenlőtlenségekkel. 

4. Amennyiben releváns, a pénzügyi források régiókategóriánkén-
ti bontása, a 102. cikk (2) bekezdésének megfelelően, valamint 
azok az allokált összegek, amelyeket a 105. cikknek megfelelően 
a régiókategóriák között átcsoportosításra javasolnak. 

5. Az InvestEU számára hozzájárulásként nyújtott összegek alap és 
régiókategória szerint.
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A CPR rögzíti, hogy minden partnerségi megállapodásnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

6. Az alapok keretében tervezett programok listája az egyes alapok 
megfelelő előzetes pénzügyi allokációjával és a kapcsolódó nem-
zeti hozzájárulással régiókategóriánként.

• Világosan kapcsolódik-e a tervezett programok listája a szakpolitikai célkitűzésekhez?

• Bizonyosodjanak meg arról, hogy világosan el tudják-e különíteni a nemek közötti egyenlőség horizontális elvét a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításával kapcsolatos releváns célok és célkitűzések meghatározása révén. (A horizontális elvvel kapcsolatos 
további információk itt találhatók: 1. eszköz).

7. Azon intézkedések összefoglalása, amelyeket a tagállam tesz az 
alapok végrehajtásához szükséges adminisztratív kapacitása 
megerősítése érdekében.

• Vannak-e olyan intézkedések, amelyek a nemek közötti egyenlőségre vonatkoznak a jogi kötelezettségek és a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos kötelezettségvállalások alapján?
– Amennyiben nem, használják az 1. eszközt az integrálandó intézkedések beazonosítására.

• Van-e vagy lesz-e a kapacitásépítésre vonatkozó stratégia a vezetőség és egyéb alkalmazottak számára? Ez tartalmaz-e vagy tar-
talmazni fog-e a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kapacitásokat?
– Amennyiben nem, biztosítsák, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kapacitásépítő tevékenységek minden érintett 

alkalmazotthoz eljussanak, hogy mindannyian rendelkezzenek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós előírások hatékony 
végrehajtásához szükséges képességekkel.

• Említik és bevonják-e a tagállamban a nemek közötti egyenlőségért dolgozó szereplőket (beleértve az állami/közszféra szereplőit 
és a nem kormányzati szervezeteket)?
– Amennyiben nem, azonosítsák be a releváns szereplőket, és biztosítsák azok rendszeres bevonását.

• Van-e vagy lesz-e a horizontális elvek követelményeinek való megfelelésre irányuló támogató struktúra, beleértve a nemek közöt-
ti egyenlőségre vonatkozó horizontális elvet?
– Amennyiben nincs, fontolják meg egy ilyen támogató struktúra kialakítását. A gyakorlatban nem áll rendelkezésre elegendő 

tudás arra vonatkozóan, hogy melyek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó követelmények, és hogyan lehet azoknak meg-
felelni. Például széles körben találkozhatunk azzal az állítással, hogy „a nemek közötti egyenlőség nem releváns” egy bizonyos 
szakpolitikai terület esetében, annak ellenére, hogy a nemek közötti egyenlőség az összes terület tekintetében releváns. Egy 
támogató struktúra megadhatja a szükséges iránymutatást a követelményeknek való gyakorlati megfeleléshez.

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizontális elv operatív programokba való gyakorlati átültetéséhez

A CPR rögzíti, hogy minden operatív programnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
(felhívjuk figyelmét, hogy az 5., 6. és 7. lépés itt nem szerepel, mivel 
azok mellékletekre/a CPR más cikkeire vonatkoznak): 

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

1. Az egyes programoknak meg kell határozniuk azt a stratégiát, 
amely alapján a program hozzájárul a szakpolitikai célkitűzések-
hez és az eredmények közléséhez.

• A szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolt, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő háttérelemzésre épít-e a stratégia?
– Amennyiben nem, azonosítsák be az ezt kifejezetten támogató, megfelelő elemzést.

• Tartalmaz-e a stratégia olyan szavakat, mint egyenlőség, méltányosság, társadalmi nem, nő, férfi, lányok, fiúk, nem, életkor, faj, 
etnikum és/vagy sokféleség?
– Amennyiben nem, valószínűleg nem felel meg a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizontális elv kötelező integrálása 

követelményének. Ezért a stratégiát felül kell vizsgálni.

• Utal-e a kommunikációs stratégia arra, hogy hogyan fogják megcélozni a nőket és a férfiakat a maguk sokféleségében a kommu-
nikáció során? Befolyásolhatják-e a tagállamban a nők és/vagy férfiak által betöltött szerepek az eredmények közlését? Egyértelmű-e, 
hogy ez eredmények közlése hogyan foglalja magában az eredmények tekintetében a nők és a férfiak között meglévő lehetséges 
különbségeket?
– Amennyiben nem, fontolják meg e kérdések pontosítását a horizontális elv követelményeinek való megfelelés érdekében.
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A CPR rögzíti, hogy minden operatív programnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
(felhívjuk figyelmét, hogy az 5., 6. és 7. lépés itt nem szerepel, mivel 
azok mellékletekre/a CPR más cikkeire vonatkoznak): 

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

2. A program prioritásokból áll. Minden egyes prioritás egy szak-
politikai célkitűzésnek vagy technikai segítségnyújtásnak felel 
meg. Egy szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó prioritás egy 
vagy több egyedi célkitűzésből áll. Ugyanannak a szakpolitikai 
célkitűzésnek egynél több prioritás felelhet meg. Az ETHA által 
támogatott programok esetében az egyes prioritások egynél 
több szakpolitikai célkitűzésnek felelhetnek meg. 

• Világosan be tudják-e azonosítani a prioritásokban a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizontális elvet?
– Amennyiben nem, fontolják meg a prioritások felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy ezt az elvet egyértelműen alkalmazzák 

a gyakorlatban. Ez megtörténhet úgy, hogy konkrétan utalnak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kötelezettségekre és 
kötelezettségvállalásokra (lásd: 1. eszköz).

• Kapcsolódnak-e a kiválasztott prioritások a maguk sokféleségében a nők és a férfiak helyzetének javításához (ami azt jelenti, hogy 
nemcsak a nemüket veszik figyelembe, hanem az életkort, fajt, etnikumot, társadalmi-gazdasági helyzetet, vallást, vidéki vagy vá-
rosi környezetet stb. is) a tagállamban?
– Amennyiben nem, vegyék fontolóra e kapcsolat konkrét meghatározását.

• Kapcsolódnak-e a prioritások a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában a jogi és szakpolitikai kötelezettségvállalásokban meg-
határozott célkitűzésekhez?
– Amennyiben nem, vegyék fontolóra e kapcsolat konkrét meghatározását.

3. Az egyes programok a következőket határozzák meg:
a) a fő kihívások összefoglalása, figyelembe véve a következőket:

– gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek az ETHA 
által támogatott programok kivételével;

– a piac nem megfelelő működése, beruházási igények és 
más támogatási formákat kiegészítő jelleg;

– a vonatkozó országspecifikus ajánlásokban és más releváns, 
a tagállamnak címzett uniós ajánlásokban meghatározott 
problémák;

– az adminisztratív kapacitásban és kormányzásban mutat-
kozó problémák;

– a múltbeli tapasztalatokból levont tanulságok;
– makroregionális stratégiák és tengeri medencéket érintő 

stratégiák, amennyiben a tagállamok, illetve régiók részt 
vesznek ebben; az MMA (58), a BBA (59) és a HAVE (60) által 
támogatott programok esetében a releváns uniós vívmányok 
és cselekvési tervek végrehajtásában elért eredmények;

• Fennáll-e bármilyen kihívás a nemek közötti egyenlőtlenségek kapcsán? Idetartoznak a nők és a férfiak, a különböző életkorú, faji 
vagy etnikai hovatartozású, szexuális orientációjú nők és férfiak, valamint az egyéb jellemzőkkel leírható nők és férfiak közötti 
egyenlőtlenségek. Említi-e az összefoglalás ezeket a kihívásokat?
– Amennyiben nem, vegyék fontolóra az összefoglalás felülvizsgálatát, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizontális elv 

gyakorlati átültetésére vonatkozó kötelezettségnek való megfelelés érdekében.

• Elemezték-e a gazdasági, társadalmi és területi különbségeket, figyelembe véve a nők és a férfiak tagállamban ellátott különböző 
szerepeit és feladatait? (Ezzel összefüggésben a társadalmi-gazdasági elemzésre vonatkozó további információk itt találhatók: 2. 
eszköz.)
– Amennyiben nem, akkor vagy fontolják meg egy ilyen nemek közötti összehasonlító elemzés elkészítését, vagy integrálják elér-

hető elemzések (pl. kutatások és más szakpolitikai elemzések) eredményeit.

• Elemezték-e mikroszinten a piac nem megfelelő működését és a beruházási igényeket tekintetbe véve, hogy azok mekkora mér-
tékben befolyásolhatják a nők és a férfiak helyzetét? Figyelembe vette-e ez az elemzés a nők és a férfiak igényeit a maguk sokféle-
ségében annak érdekében, hogy kezeljék a piac nem megfelelő működését és e beruházási igényeket?
– Amennyiben nem, akkor vagy fontolják meg egy ilyen nemek közötti összehasonlító elemzés elkészítését, vagy integrálják elér-

hető elemzések (pl. kutatások és más szakpolitikai elemzések) eredményeit.

• Léteznek-e uniós ajánlások és/vagy múltbéli tapasztalatokból levont tanulságok a nemek közötti egyenlőtlenségekre vonatkozóan? 
Idetartoznak a nők és a férfiak és a különböző jellemzőkkel leírható (életkor, társadalmi-gazdasági háttér, faj, etnikum, szexuális 
orientáció, lakóhely stb.) nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek. Beépítették-e ezeket?
– Amennyiben nem, fontolják meg beépítésüket. Szükség esetén támaszkodjanak a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intéz-

mények, nem kormányzati szervezetek (NGO-k) vagy a nemek kérdésével foglalkozó szakértők szakértelmére.

(58) Menekültügyi és Migrációs Alap.
(59) Belső Biztonsági Alap.
(60) Határigazgatási és Vízumeszköz.
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A CPR rögzíti, hogy minden operatív programnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
(felhívjuk figyelmét, hogy az 5., 6. és 7. lépés itt nem szerepel, mivel 
azok mellékletekre/a CPR más cikkeire vonatkoznak): 

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

b) a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések, megfelelő prioritások, 
egyedi célkitűzések és támogatási formák indoklása;

• A bármilyen formát öltő, nemek közötti egyenlőtlenségek kezelésén és/vagy a nemek közötti egyenlőség előmozdításán alapul-e 
a kiválasztott szakpolitikai célkitűzések, vonatkozó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák indoklása?

• Hivatkoznak-e a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó nemzeti szakpolitikákra, stratégiákra és/vagy szabályozásra a kiválasztás 
indoklásakor?
– Amennyiben nem, gondoskodjanak a tervezet felülvizsgálatáról és e hivatkozások feltüntetéséről. Szükség esetén támaszkodja-

nak a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézmények, nem kormányzati szervezetek vagy a nemek kérdésével foglalkozó 
szakértők szakértelmére.

c) egyedi célkitűzések az egyes prioritások esetében, a techni-
kai segítségnyújtás kivételével;

• Figyelembe veszik-e a fellépések a nők és a férfiak helyzete közötti lehetséges különbségeket, és előmozdítják-e a maguk sokféle-
ségében a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, és így hozzájárulnak-e mind az EU nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, átfogó 
céljához, mind a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, országspecifikus nemzeti célokhoz?
– Amennyiben nem, vizsgálják felül a fellépéseket, hogy azok biztosan megfeleljenek a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 

horizontális elvnek.
d) az egyes egyedi célkitűzések esetében:

– a kapcsolódó fellépéstípusok, ideértve a stratégiai jelen-
tőségű, tervezett műveletek jegyzékét, továbbá azok várt 
hozzájárulása az említett egyedi célkitűzésekhez, makro-
regionális stratégiákhoz és adott esetben tengeri meden-
céket érintő stratégiákhoz;

– teljesítménymutatók és eredménymutatók a megfelelő 
részcélokkal és célértékekkel;

– a fő célcsoportok;
– a célzott egyedi területek, ideértve az integrált területi 

beruházások tervezett alkalmazását, a közösségvezérelt 
helyi fejlesztést vagy más területi eszközöket;

– a legalább egy másik tagállamban működő kedvezménye-
zettekkel megvalósuló interregionális és transznacionális 
fellépések;

– a finanszírozási eszközök tervezett alkalmazása;
– a beavatkozástípusok és a programozott források beavat-

kozástípuskénti vagy támogatási területenkénti indikatív 
bontása;

• Nemek szerint bontottak-e a mutatók? Le vannak-e bontva egyéb társadalmi-demografikus tényezőkre, úgymint életkor, lakóhely, 
faj vagy etnikum, fogyatékosság, iskolázottság stb.?
– Amennyiben nem, minden esetben, ahol szükséges és lehetséges, végezzék el a mutatók nemek szerinti lebontását. Szükség 

esetén további lebontást is alkalmazzanak.

• Nőkből és/vagy férfiakból áll-e a fő célcsoport? Figyelembe vesznek-e egyéb társadalmi-demografikus tényezőt a célcsoport ese-
tében?
– Amennyiben nem, legalább a nők/férfiak vonatkozásában határozzák meg a célcsoportot, és ahol lehetséges és szükséges, al-

kalmazzanak további bontást.

• Megcéloznak-e konkrét területeket azért, mert azok esetében esetleg fennáll a kirekesztés és/vagy a marginalizáció veszélye nemi 
szempontból?
– Amennyiben nem, tegyék ezt meg a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó intézmények, nem kormányzati szervezetek vagy 

a nemek kérdésével foglalkozó szakértők elemzései alapján és/vagy szakértelme segítségével.

• A közösségvezérelt helyi fejlesztés eszközeit a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő módon dolgozták-e ki?
– Amennyiben nem, fontolják meg a tervezet felülvizsgálatát, hogy a nemek közötti egyenlőséget érvényre juttassák a helyi fej-

lesztési eszközökben például azáltal, hogy az eszközöket a nők és a férfiak szükségletei alapján építik fel, vagy hogy biztosítják 
a nemek közötti egyenlőséget a részvétel és a végrehajtás tekintetében.

• A finanszírozási eszközök tervezett alkalmazása lehetővé teszi-e a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatók egyértelmű 
nyomon követését?
– Amennyiben nem, fontolják meg egy olyan ellenőrzési eszköz kidolgozását, amely javítja a nemek közötti egyenlőség nyomon 

követését.

• Foglalkoznak-e a javasolt finanszírozási eszközök a célcsoportok igényeivel, többek között nemek közötti összehasonlító bontás 
szerint?
– Amennyiben nem, vegyék fontolóra a finanszírozási eszközök felülvizsgálatát, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó horizon-

tális elvvel kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.

• Egyértelműen össze tudják-e kapcsolni a programozott források indikatív lebontását a nők és férfiak célcsoportjával?
– Amennyiben nem, bontsák le a célcsoportokat nőkre és férfiakra (és szükség esetén további lebontást is alkalmazzanak). Kap-

csolják ezt össze a programozott források lebontásával.
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A CPR rögzíti, hogy minden operatív programnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
(felhívjuk figyelmét, hogy az 5., 6. és 7. lépés itt nem szerepel, mivel 
azok mellékletekre/a CPR más cikkeire vonatkoznak): 

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

e) a technikai segítségnyújtás tervezett használata a 30–32. 
cikknek megfelelően és a releváns beavatkozástípusok;

• Említik-e a (nemek közötti) egyenlőséget a technikai segítségnyújtás tervezett felhasználásában? Ez nagyon fontos, mivel a techni-
kai segítségnyújtás keretében jelentős gyakorlati tudásbázis építhető fel az alapoknál a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan.
– Amennyiben nem, fontolják meg a technikai segítségnyújtás forrásainak felhasználását a nemek közötti egyenlőséggel mint 

horizontális elvvel kapcsolatos tudásbázis felépítéséhez. Ez megvalósulhat például úgy, hogy a technikai segítségnyújtás forrá-
sait felhasználják tanulmányok elkészítéséhez, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szakértelem kiépítéséhez, a nemek 
közötti egyenlőség felmérésére és eszközeire vonatkozó kísérleti tevékenységekhez, vagy ahhoz, hogy a nemek közötti egyen-
lőséget támogató struktúrákat alakítsanak ki.

f) a következőket tartalmazó pénzügyi terv:
– az egyes alapok és az egyes régiókategóriák esetében 

a teljes programozási időszakra vonatkozó, valamint az éves 
lebontás szerinti teljes pénzügyi elosztást tartalmazó táb-
lázat, ideértve bármely, a 21. cikk szerint átcsoportosított 
összeget;

– az egyes prioritások esetében az alapok és a régiókategó-
riák szerinti teljes pénzügyi elosztást, továbbá a nemzeti 
hozzájárulást tartalmazó táblázat, annak feltüntetésével, 
hogy e hozzájárulás állami vagy magánforrásból származik-e;

– az ETHA által támogatott programok esetében olyan táb-
lázat, amely a támogatási területek egyes típusai tekinte-
tében meghatározza az alap nyújtotta támogatásból szár-
mazó teljes pénzügyi elosztás összegét, valamint a nem-
zeti hozzájárulást,

– az MMA, a BBA és a HAVE által támogatott programok 
esetében olyan táblázat, amely egyedi célkitűzésenként 
megadja fellépéstípus szerinti bontásban a teljes pénzügyi 
elosztás összegét, továbbá a nemzeti hozzájárulást, annak 
feltüntetésével, hogy e hozzájárulás állami vagy magánfor-
rásból származik-e;

• Teret kapnak-e a pénzügyi tervben a nemek közötti összehasonlító hatásvizsgálat megállapításai?
– Amennyiben nem, fontolják meg a pénzügyi terv felülvizsgálatát e megállapítások beépítése céljából.

• Figyelembe vette-e a pénzügyi terv:
– a nők és férfiak meghatározott célcsoportjait a maguk sokféleségében?
– a nők és a férfiak életére gyakorolt hatását?
– a nők és a férfiak időhasználatát, ami a nem fizetett munkát és az önkéntes munkát illeti?
– a személyes gazdasági szférát, ami a díjakat és/vagy költségeket illeti?
– egyéb közkiadásokat, például a közlekedést?

Amennyiben nem, fontolják meg a pénzügyi terv felülvizsgálatát ezen elemek beépítése céljából.

g) a 6. cikkben említett érintett partnereknek a program elké-
szítésébe történő bevonására tett intézkedések és e partne-
rek szerepe a program végrehajtásában, nyomon követésében 
és értékelésében;

• A 6. cikk értelmében a partnerséget legalább a következő partnereknek kell alkotniuk: „a civil társadalmat képviselő releváns szer-
vezetek, környezetvédelmi partnerek, valamint a társadalmi befogadás, az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő személyek jogai, 
a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elősegítéséért felelős szervezetek.” Egyértelműen szerepelnek-e 
és bemutatásra kerültek-e a nemek közötti egyenlőségért felelős partnerek és szervek?
– Amennyiben nem, mérjék fel a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó releváns partnereket, és vegyék fontolóra azok integrá-

lását és teljes körű részvételét.
– Vegyék fontolóra források mozgósítását abból a célból, hogy e partnerek számára kapacitásépítést biztosítsanak az alapokra és 

az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan. Ez fontos, mivel a partnerek jelentős szakértelemmel rendelkeznek a nemek 
közötti egyenlőség terén, ugyanakkor előfordulhat, hogy nem ismerik eléggé az uniós alapokat.

h) a 11. cikkel, valamint a III. és a IV. melléklettel összhangban 
megállapított minden egyes előfeltétel esetében annak érté-
kelése, hogy az előfeltétel a program benyújtásának időpont-
jában teljesül-e;

• Végeztek-e értékelést arról, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó előfeltételek hogyan teljesültek?
– Amennyiben nem, végezzék el és integrálják ezt az értékelést.
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A CPR rögzíti, hogy minden operatív programnak 
tartalmaznia kell az alábbi elemeket:  
(felhívjuk figyelmét, hogy az 5., 6. és 7. lépés itt nem szerepel, mivel 
azok mellékletekre/a CPR más cikkeire vonatkoznak): 

Ellenőrző lista a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kérdésekkel

i) a programmal kapcsolatos kommunikációra és láthatóságra 
vonatkozó tervezett megközelítés célkitűzései, célközönsége, 
a kommunikációs csatornák, a közösségi médiában megjele-
nő tájékoztatás, tervezett költségvetés, valamint a nyomon 
követés és értékelés releváns mutatói; és

• Tartalmaz-e a kommunikációra és a láthatóságra vonatkozó megközelítés a nemek közötti egyenlőség előmozdításának módjára 
és a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő kommunikáció biztosítására irányuló stratégiát? Világosan közli-e, hogy 
a nemek közötti egyenlőség horizontális elv? Világosan közli-e, hogy a projektre pályázók és a program ellenőrzésére vonatkozó 
követelmények esetében egyaránt kötelező bizonyítékkal szolgálni a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzésekre, il-
letve eredményekre?
– Amennyiben nem, vizsgálják felül a megközelítést, és tegyék egyértelművé a kapcsolatot a nemek közötti egyenlőség mint hori-

zontális elv és a kommunikációs stratégia között.

Ha többet szeretne megtudni a nemek közötti egyenlőség és a kommunikáció kérdéséről, tekintse meg az EIGE vonatkozó eszköztá-
rát, vagy a Nemek Közötti Egyenlőséggel Kapcsolatos Kutatásokat Végző Svéd Titkárság nemi szempontból semleges kommunikáci-
óról szóló összefoglalóját.

j) az irányító hatóság, az ellenőrző hatóság és az a szervezet, 
amely a Bizottság általi kifizetésben részesül.

• Érti-e az irányító hatóság és az uniós alapok irányításában részt vevő bármely más szerv személyzete a nemek közötti egyenlőség-
re vonatkozó horizontális elvet? Milyen tájékoztatást és iránymutatást biztosítanak házon belül és a partnerek számára?
– Amennyiben nem, vegyék fontolóra a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kapacitásépítést és a támogató struktúrák kialakí-

tását a technikai segítségnyújtás forrásainak mozgósítása révén.

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation/step-7-communicating-gender-mainstreaming
https://www.samband.is/media/jafnrettismal/Gender-equal-communication-pdf.pdf
https://www.samband.is/media/jafnrettismal/Gender-equal-communication-pdf.pdf
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Példák a nemek közötti egyenlőség mint horizontális elv szakpolitikai célkitűzésekbe és egyedi 
célkitűzésekbe történő integrálására

Fiktív esettanulmány: A nemek közötti egyenlőség tekintetében egy operatív prog-
ramban beazonosított hiányosságok kezelése

Egy elképzelt dél-európai országban egy háttértanulmány rámutatott a nők kis- és középvál-
lalkozásokban (kkv-k) való jelentléte fokozásának lehetőségére. Az állam irányító hatósága 
a partnerségi megállapodás kidolgozásakor egyik prioritásként az 1. szakpolitikai célkitűzést 
választotta: „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása 
révén”. Egyedi célkitűzésként határozták meg „a kkv-k növekedésének és versenyképességének 
javítását”, azzal a kimenettel, hogy „a kkv-k elősegítik a munkahelyteremtést és a növekedést 
a nők és a férfiak számára egyaránt”. Ezen belül az irányító hatóságok további információkat 
dolgoztak ki, utalva a háttérelemzésre és arra a célra, hogy növeljék a nők kkv-kben betöltött 
szerepét, vállalkozókként és foglalkoztatottakként egyaránt. Ezért az operatív program végre-
hajtásakor kiemelt figyelmet fordítottak a nők kkv-ben való részvételének növelésére, különös 
tekintettel az induló vállalkozásokra. Ennek megfelelően külön költségvetést rendeltek e célhoz.

Mivel az országban a nők alulreprezentáltak voltak az induló vállalkozásokban és mint kkv-tu-
lajdonosok, a kkv-kat és a szociális vállalkozásokat célzó programok nem voltak kielégítőek 
– elégtelenül kezeltek a nők kkv-kban való részvételének érdemi növelését célzó, fontos kér-
déseket. Olyan szolgáltatásokra volt szükség, amelyek kifejezetten a nőket célozzák, például 
a hitelhez való hozzájutás, a képzés és a vállalatvezetéssel kapcsolatos coaching terén, valamint 
gondozói szolgáltatásokra és innovatív infokommunikációs technológiai (IKT) szolgáltatások-
ra a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatása érdekében mind nők, mind pedig 
a férfiak számára – például IKT-támogatott beavatkozásokra az idősek gondozása és egyéb 
szociális gondozás céljából. A kkv-k fejlesztése egyszerre érinthet ESZA- és ERFA-fellépése-
ket, olyan bonyolult kérdések kezelésére, mint a fizetett munka és a nem fizetett gondozói 
feladatok ötvözése, és ezzel egyidejűleg a nők képzési programokban való részvételének 
fokozása és fizetett munkához való hozzáférésük előmozdítása. Például képzést biztosítottak 
olyan ágazatokban és foglalkozásokban, ahol a nők elsősorban aktívak, és ezzel egyidejűleg 
beavatkozásokat hajtottak végre a férfiak (fizetett és nem fizetett) gondozói munka terén való 
alulreprezentáltságának kezelésére. Ezzel együtt egyedi támogató intézkedéseket dolgoztak 
ki a női vállalkozók segítésére az üzleti tervek kidolgozása, a hitelhez való hozzáférés és a saját 
vállalkozásuk elindítása terén. Ezeket a kezdeményezéseket olyan ágazatokban is végrehajtották, 
amelyekben hagyományosan a nők vannak túlsúlyban, és olyanokban is, amelyekben a férfiak.

Rendszeresen végeztek nemekre lebontott ellenőrzést, hogy felmérjék a nyújtott támogatást, 
a kedvezményezettek igényeit, az induló vállalkozások előrehaladását, a hitelhez való hozzá-
férést, a vállalkozások méretét, és ellenőrizzék a sikerrel és a túléléssel kapcsolatos, nemekre 
lebontott mutatókat. Az ellenőrzés hozzájárult a nemi előítéletek program végrehajtása során 
való kiigazításához. Kiderült például, hogy a férfiak esetében az átlagos (garantált) hitel ma-
gasabb, mint a nők esetében, miközben egy évet követően a nemteljesítési ráta magasabb 
volt a férfiak tulajdonában álló induló vállalkozások esetében, mint a nők tulajdonában álló 
vállalkozásoknál. Egy jobb, a nemi szempontokra jobban figyelő kiválasztási eljárás hozzájá-
rult a program nők tulajdonában álló vállalkozások arányának növelésére irányuló céljainak 
előmozdításához. Továbbá, a gondozói szolgáltatások elérhetőségének javítása fellendítette 
a nők foglalkoztatási rátáját külön képzéseket követően. Ez azért volt lehetséges, mert a nők 
hosszabb időtartamra váltak elérhetővé, ami növelte vonzerejüket, mivel teljes munkaidős 
állásokat is tudtak vállalni.
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Németország: Alsó-Szászország figyelembe veszi a nők és a férfiak megélt valóságát

Németország Alsó-Szászország (Niedersach-
sen) szövetségi tartománya közös ellenőrzési 
platformot alakított ki a horizontális elvek, 
így a nemek közötti egyenlőség terén elért 
eredmények ellenőrzésére az uniós alapok 
esetében. A kezdeményezés általános célja az 
uniós alapok programtevékenységeinek koor-
dinálása és irányítása, hogy azok csökkentsék 
a nők és a férfiak között meglévő egyenlőt-
lenségeket. Ösztönzik a rendszeres, intenzív 
kapcsolatot az alapok, úgymint az EMVA és 
a több alapot ötvöző ERFA/ESZA operatív 
programjai, valamint a központi irányító hatóság között. Aktívan támogatják a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításával kapcsolatos intézkedéseket, valamint a kapcsolódó pályázatokat.

A kezdeményezés részeként az ERFA/ESZA operatív programjainak irányító hatóságai, az EMVA 
és az illetékes irányító csoportok tagjai kísérleti projektet hajtottak végre Alsó-Szászországban. 
A kísérleti projekt a horizontális elvek, elsősorban a nemek közötti egyenlőség tekintetében 
elért eredményekkel kapcsolatos információcserét koordinálta. Magában foglalt intézkedéseket 
a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő kommunikáció kialakítására, mindemellett 
pedig biztosította, hogy a nők és a férfiak által megtapasztalt valóságra vonatkozóan adatokat 
gyűjtsenek, és azokról beszámoljanak az ellenőrző bizottságnak. Az EMVA és a több alapot 
ötvöző ERFA/ESZA operatív programjai közötti központi koordinációs tevékenységnek a nők 
és a férfiak esélyegyenlőségére vonatkozó értékelések eredményeinek folyamatos megvita-
tása is része volt. E koordinációs tevékenység egyik fontos hozadéka volt, hogy figyeltek arra, 
hogy a finanszírozás hogyan befolyásolhatja a nemek közötti egyenlőség előmozdítását, és 
így például arra is, hogy elkerüljék az olyan támogatások jóváhagyását, amelyek potenciálisan 
hozzájárulhatnak a nők strukturális hátrányos helyzetéhez, illetve fenntarthatják azt. A koor-
dinációs tevékenység eredményeit felhasználták az alapok 2020 utáni programozásához.

A több alapot ötvöző ERFA/ESZA operatív programjain belül a nemek közötti egyenlőség álta-
lános érvényesítése szilárdan beépül a program összes szakaszába – a programozástól kezdve 
az irányításon át a végrehajtásig és az ellenőrzésig. Iránymutatásokat tettek közzé a nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésének és az esélyegyenlőség elvének előmozdítására. 
Ez tovább javította a nemek közötti egyenlőséget a projekt megvalósítása során. Külön a nő-
ket és a férfiakat célzó támogatás is létezik, és a támogatások közel 50%-a a nőket célozza. 
Mindvégig a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő mutatókat alkalmaznak, 
az adatokat pedig összegyűjtik és ellenőrzik. Ennek eredményeképpen intézkedések széles 
skálája áll rendelkezésre ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőséget előmozdítsák az operatív 
program prioritási tengelyei mentén, főként a releváns prioritási tengelyekre (elsősorban a 6. 
és a 8. tengely) összpontosítva. Mindez azt is biztosítja, hogy a horizontális elvek szilárdan 
beépüljenek a program értékelésébe.
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4. eszköz: Koordináció az uniós alapok között és azok 
egymást kiegészítő jellege a munka és a magánélet közötti 
egyensúly támogatására

(61) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1158 irányelve (2019. június 20.) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és 
a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. Elérhető a következő címen: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN

(62) Európai Bizottság (2017): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának: Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására, 
COM/2017/0252 final, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
COM:2017:252:FIN

(63) Milotay, N. (2019): Briefing EU Legislation in Progress: A new directive on work-life balance, az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS), 
Brüsszel. Elérhető a következő címen: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf

Az eszköz bemutatása

Az eszköz segítségével a tagállamok megvizsgál-
hatják, hogyan használhatók fel az alapok egymást 
kiegészítő jelleggel a munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly előmozdítására. Az eszköz célja az 
egyensúlyt ösztönző intézkedések népszerűsítése 
az Európai Szociális Alap Pluszon (ESZA+), az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapon (ERFA)/Kohéziós 
Alapon keresztül (mindkét alap potenciálját ötvöző, 
több alapból finanszírozott kezdeményezésként). 
A munka és a magánélet egyensúlyának előmoz-
dítását e két alapon belül a munka és a magá-
nélet közötti egyensúlyról szóló új irányelv (61) és 
a „Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók 
körében a munka és a magánélet közötti egyen-
súly támogatására” című bizottsági közlemény (62) 
szintén támogatja, amelyben az Európai Bizott-
ság kifejezetten ösztönzi e területnek az európai 
alapokból és az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapból (ESBA) történő finanszírozását a munka 
és a magánélet közötti egyensúly előmozdítása 
érdekében (63). Az eszközt tagállami szinten, az 
uniós alapok programozásában és az alapokhoz 
kapcsolódó beruházásokban érintett nemzeti 
és szubnacionális irányító hatóságok használ-
hatják. Különösen partnerségi megállapodások 
és operatív programok kidolgozásához fontos, 
a források partnerségi megállapodás szintjén 
történő együttes felhasználásának és az együttes 
felhasználás operatív program szintjén történő 
meghatározásának céljából.

Az eszköz a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CRP) „alapok közötti koordinálás, elhatárolás és 
kiegészítő jellegről” szövegrészt tartalmazó 8. cikke 
b) pontjának ii. alpontján alapul, és célja az ERFA 
(és a Kohéziós Alap), valamint az ESZA+ együttes 
felhasználása. A CPR 20. cikke rámutat arra, hogy 

ez a három alap „a beruházás a munkahelyterem-
tésbe és a növekedésbe célkitűzés alá tartozó 
operatív programokat közösen támogathatja”. 
Szintén figyelembe veszi a CRP 5. preambulum-
bekezdésének tartalmát, amely kimondja, hogy „a 
tagállamoknak és a Bizottságnak törekedniük kell 
az egyenlőtlenségek megszüntetésére, a férfiak 
és nők közötti egyenlőség támogatására, a ne-
mek közötti esélyegyenlőség szempontjainak 
integrálására” az uniós alapok részeként. A nemek 
közötti egyenlőségről szóló paktum (2011–2020) 
leírja, hogyan lehet az uniós alapok révén kezel-
ni a nemek közötti egyenlőtlenségeket, többek 
között például azáltal, hogy nagyobb egyensúlyt 
teremtenek a munka és a magánélet között a nők 
és férfiak számára. Az uniós alapoknak a nemek 
közötti egyenlőség javítására történő felhaszná-
lását az Európai Parlament, a szociális jogok eu-
rópai pillére, az Európai Parlament nők és férfiak 
közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós 
stratégiáról szóló állásfoglalása, valamint a nemek 
közötti egyenlőségről szóló stratégiai kötelezett-
ségvállalás (2016–2019) egyaránt támogatja. E két 
utóbbi eszköz kifejezetten felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat ab-
ban, hogy felhasználják az uniós alapokat a nemek 
közötti egyenlőséget érvényesítő beruházásokhoz.

Az eszköz a munka és a magánélet közötti egyen-
súlyról szóló új irányelvvel és a „Kezdeményezés 
a dolgozó szülők és gondozók körében a munka 
és a magánélet közötti egyensúly támogatására” 
című bizottsági közleménnyel is foglalkozik, és 
jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésekre 
szólít fel a nők munkaerőpiaci alulreprezentált-
ságának és a nem fizetett gondozási munkában 
való felülreprezentáltságának a kezelése érde-
kében. E célból a Bizottság törekedni fog arra, 
hogy „a tagállamokkal együtt biztosítsa, hogy az 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
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Európai Szociális Alap és az egyéb strukturális 
és beruházási alapok megfelelően támogassák 
a munka és a magánélet közötti egyensúlyt célzó 
intézkedéseket” (64).

Az alapok közötti koordináció és kiegészítő 
jelleg javítását ösztönző lépések

Ez az eszköz négy fő lépést tartalmaz:

• 1. lépés: A nemek közötti egyenlőségről szóló 
stratégiai szerepvállalással való összehangolás 
(vagyis az uniós szintű célok, többek között 
a munka és a magánélet közötti egyensúlyról 
szóló új irányelv összehangolása a nemzeti, 
nemek közötti egyenlőség megvalósítására 
irányuló politikákkal és/vagy tervekkel);

• 2. lépés: Az ESZA+ és az ERFA alapok eseté-
ben azon lehetséges beavatkozások feltárása, 
amelyek elősegíthetik a munka és a magánélet 
közötti egyensúly javítását;

• 3. lépés: A munka és a magánélet közötti egyen-
súlyt ösztönző intézkedések kidolgozása; va-
lamint

(64) Európai Bizottság (2017): A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak 
és a Régiók Bizottságának: Kezdeményezés a dolgozó szülők és gondozók körében a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására, 
COM/2017/0252 final, Európai Bizottság, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=-
COM:2017:252:FIN

• 4. lépés: Nyomon követés az ellenőrző és értéke-
lő rendszerek mutatóinak használatával. Ezeknek 
minőségi, mennyiségi és pénzügyi mutatóknak 
kell lenniük (mivel ez utóbbi lényeges a munka 
és a magánélet közötti egyensúly finanszírozá-
sának nyomon követése szempontjából).

Ezek a lépések kiindulási pontként szolgálnak 
a partnerségi megállapodások és az operatív 
programok kidolgozásához, amelyekben érvé-
nyesülnek az alábbiak:

• az Unió átfogó politikai célkitűzései a nők és 
férfiak egyenlő jogaival, valamint munkaerőpiaci 
lehetőségeikkel kapcsolatban;

• az egymással szorosan összefüggő, keresztfi-
nanszírozással megvalósuló tevékenységek; 
valamint

• szilárd nyomonkövetési és értékelési kere-
tek, amelyek a nemek közötti egyenlőség 
szempontjainak figyelembevételével ad-
nak számot a munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly megteremtése terén elért  
eredményekről.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:252:FIN
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3. ábra. Az alapok közötti koordináció és kiegészítő jelleg javítását ösztönző lépések

1. lépés: A nemek közötti egyenlőségről szóló uniós stratégiai 
szerepvállalással való összehangolás

1/b. lépés: További összehangolás a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítására irányuló nemzeti politikákkal és/vagy tervekkel

2. lépés: Az ESZA+ és az ERFA alapok esetében a lehetséges 
beavatkozások azonosítása (a példákat a 2. táblázat ismerteti)

3. lépés: : A munka és a magánélet közötti egyensúlyt ösztönző 
intézkedések kidolgozása (a példákat a 2. táblázat ismerteti)

4. lépés: Nyomon követés az ellenőrző és értékelési rendszerek 
mutatóinak használatával
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1. lépés: A nemek közötti egyenlőségről szóló 
stratégiai szerepvállalással való 
összehangolás

Első lépésként biztosítani kell az Unió nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos céljaival való összhan-
got. Idetartoznak a nemek közötti egyenlőségről 
szóló stratégiai szerepvállalás (2016–2019) céljai, 
amelyek már összhangban vannak a szociális jogok 
európai pillérével, nevezetesen:

• a munka és a magánélet közötti nagyobb egyen-
súly biztosítása a szülők és gondozási feladatokat 
ellátók számára;

• átfogó politikai keret biztosítása a szülők mun-
kaerőpiacon való részvételének támogatására, 
valamint a szabadság és a rugalmas munka-
megosztás egyenlőbb módon történő felhasz-
nálásának biztosítása, beleértve a lehetséges 
összehasonlító teljesítményértékelés mérleg-
elését is;

• az uniós pénzügyi eszközök célirányosan tör-
ténő felhasználása a tagállamok támogatására 
és a figyelemfelkeltés fokozására;

• a tagállamok ellenőrzése és támogatása a gyer-
mekgondozásra vonatkozó barcelonai célok 
megvalósításában nagyszabásúbb célok elfoga-
dása és egy átfogóbb megközelítés mérlegelése 
érdekében, például a többi eltartott gondozását 
is biztosítva, valamint a nők munkaerőpiaci rész-
vételének fokozására irányuló hozzáférhetőségi 
és minőségi erőfeszítések; valamint

• az európai szemeszter részeként végrehaj-
tott nemzeti reformintézkedések figyelemmel 

kísérése a foglalkoztatási iránymutatásokkal 
összhangban.

Miután összehangolták célkitűzéseiket ezekkel 
a célokkal, biztosítsák a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítására irányuló nemzeti célokkal való 
összehangolásukat is. Ezek a célok általában az 
ország nemek közötti egyenlőség megvalósítására 
irányuló nemzeti politikájában találhatók.

2. és 3. lépés: A munka és a magánélet 
közötti egyensúlyra irányuló lehetséges 
beavatkozások azonosítása és kidolgozása

Az alábbi táblázat a javasolt beavatkozásokat az 
alapok javasolt rendeleteiben szereplő célkitűzések 
szerint kategorizálja. Emellett olyan intézkedése-
ket is javasol, amelyeket a jogalkotási aktusokban 
kifejezetten nem említenek. Ezek az intézkedések 
az ellátás minőségének és hozzáférhetőségé-
nek javításával, a tevékeny időskor támogatá-
sával, az integrált egészségügyi kommunikáció 
megerősítésével, a megosztott szolgáltatások 
integrációjának előmozdításával, valamint az ápo-
lói-gondozói munkakörök színvonalának javítása 
révén a foglalkoztathatóságba való integrálható-
ság fokozásával, a bevándorlók támogatásával 
és az ápolók-gondozók számának bővítésével 
támogatnák a munka és a magánélet közötti 
egyensúlyt. Ezek az intézkedések iránymutatásul 
szolgálnak az ERFA és az ESZA+ felhasználását 
illetően, és segítséget nyújtanak a lehetséges be-
avatkozások és a projekttervezés alkotóelemeinek  
átgondolásában.

További információ a 4. szakpolitikai célkitűzésről

A CPR 4. szakpolitikai célkitűzése (Szociálisabb Európa a szociális jogok európai pillérének 
megvalósításával) például tartalmazza a lehetséges intézkedések széles körét. E lehetséges 
területek nemek közötti egyenlőséget érintő szempontjainak figyelembevétele lehetővé teszi 
az uniós alapok kellő részletességgel történő, kreatív felhasználását a nemek közötti egyenlőt-
lenséggel kapcsolatos összetett, egymással összefüggő kihívások kezelésére és holisztikusabb 
megoldások kidolgozására. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_08_592
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2. táblázat. Nem jogalkotási intézkedések, amelyek ösztönözhetik a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését

2. lépés:
A 2020 utáni időszakról szóló rendeletben megfogalmazott 
lehetséges beavatkozások azonosítása

3. lépés:
Az ERFA hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. lépés:
Az ESZA+ hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

1. szakpolitikai célkitűzés: Intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás előmozdítása révén (az 
ERFA elsődleges szakpolitikai célkitűzése; az ESZA+ kiegészítő 
szakpolitikai célkitűzése)

• Üzleti infrastruktúra kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és 
telephelyeket is)

• A kkv-k üzletfejlesztése és nemzetköziesítése

• Készségfejlesztés intelligens szakosodás, ipari átalakulás és 
a vállalkozói készség céljából

• Fejlett támogatási szolgáltatások a kkv-k és kkv-csoportok szá-
mára (ideértve a menedzsment-, marketing- és tervezési szolgál-
tatásokat is)

• Inkubáció, támogatás spin-off és spin-out vállalkozások, valamint 
induló vállalkozások számára

• Innovációs klaszterek támogatása és üzleti hálózatok, elsősorban 
a kkv-k támogatására

• Kkv-k innovációs folyamatai (folyamat-, szervezeti, marketing-, 
közös alkotáson alapuló, felhasználói és keresletvezérelt innová-
ció)

• Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és együtt-
működés a körforgásos gazdaságra összpontosító vállalkozások 
között

Gyermek- és többgenerációs ellátó létesítmények építése a vállal-
kozások, ipari parkok és inkubációs központok részeként.

Gyermekgondozási és szociális gondozási szolgáltató kkv-k létre-
hozása.

Innováció elősegítése a kkv-klaszterek között a közös gondozási 
szolgáltatások és létesítmények területén.

Olyan innovációs klaszterek és üzleti hálózatok támogatása, amelyek 
elsősorban a kkv-k javát szolgálják – a nők és férfiak tulajdonában 
lévő kkv-k igényei, valamint a női és férfi alkalmazottak igényeinek 
külön értékelése alapján.

Képzési kezdeményezések kidolgozása a kkv-kban annak érdekében, 
hogy elősegítsék a hagyományos női (gondozó) és férfi (kenyérke-
reső) nemi szerepekről való gondolkodásmód megváltoztatását.

2. szakpolitikai célkitűzés: Zöldebb, karbonszegény Európa 
a tiszta és méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beru-
házás, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával (az ERFA elsődleges szakpolitikai célkitűzése; az 
ESZA+ kiegészítő szakpolitikai célkitűzése)

• Háztartási hulladék kezelése, ideértve a megelőzést, a minimali-
zálást, a válogatást és az újrahasznosítást

• Tiszta városi közlekedési infrastruktúra

Az újrahasznosító központok nők és a férfiak igényei szerinti elhe-
lyezkedésének vizsgálata (mivel a nők átlagosan több időt töltenek 
a háztartási hulladék kezelésével, ezért a hulladékkezelő létesítmé-
nyek megléte befolyásolja a nők időbeosztását). Ennek figyelem-
bevétele a háztartási hulladékkezelési kezdeményezések kidolgo-
zása során több szabadidőt adna a nőknek, hogy más tevékenysé-
gekben is részt vegyenek, és javítaná a munka és a magánélet 
egyensúlyát.

Tiszta városi közlekedési infrastruktúra megtervezése a nők és 
férfiak mobilitási igényeinek felmérése alapján. 
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2. lépés:
A 2020 utáni időszakról szóló rendeletben megfogalmazott 
lehetséges beavatkozások azonosítása

3. lépés:
Az ERFA hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. lépés:
Az ESZA+ hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. szakpolitikai célkitűzés: Jobban összekapcsolt Európa a mo-
bilitás és a regionális IKT-konnektivitás fokozásával (az ERFA 
szakpolitikai célkitűzése)

• Kerékpáros infrastruktúra

• A városi közlekedés digitalizálása

• Multimodális közlekedés (transzeurópai közlekedési hálózat – 
TEN-T)

• Multimodális közlekedés (vidéki/nem városi)

• A közlekedés digitalizálása más közlekedési módokon keresztül 

A közlekedés megtervezésének és kiépítésének tükröznie kell az 
időbeosztás nemek közötti különbségein alapuló elemzés alkalmaz-
hatóságát, valamint a többféle gondozási feladathoz kapcsolódó 
utazási és szállítási tevékenységekre való alkalmasságát.

4. szakpolitikai célkitűzés: Szociálisabb Európa a szociális jogok 
európai pillérének végrehajtásával (az ERFA elsődleges szakpo-
litikai célkitűzése; az ESZA+ kiegészítő szakpolitikai célkitűzése)

• A kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra

• Általános és középfokú oktatási infrastruktúra

• A szakképzéshez, képzéshez és felnőttképzéshez kapcsolódó 
infrastruktúra

• Lakhatási infrastruktúra migránsok, menekültek és nemzetközi 
védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező személyek 
számára

• Lakhatási infrastruktúra (nem migránsok, menekültek és nem-
zetközi védelemben részesülő/nemzetközi védelmet kérelmező 
személyek számára)

• Egészségügyi infrastruktúra

• Egészségügyi berendezések

• Egészségügyi mobil eszközök

• A munkavállalás javítását célzó intézkedések

• Egyedi támogatás az ifjúsági foglalkoztatáshoz és a fiatalok tár-
sadalmi-gazdasági integrációjához

• Támogatás az önfoglalkoztatáshoz és induló vállalkozásokhoz

• Támogatás a szociális gazdaság és a szociális vállalkozások szá-
mára

A gyermekgondozási és szociális ellátó létesítmények építésének 
finanszírozása, ideértve a felsőoktatási és szakképzési központokat 
is, a gondozói munkaerő bővítése mellett.

Többgenerációs otthonok, szociális gondozás és szociális szolgál-
tatások biztosítása – az alacsony szén-dioxid-kibocsátású létesít-
ményeket is ideértve – a társadalmi befogadás, a közösség kohézi-
ója és a fenntarthatóság javítása érdekében.

Az egészségügyi technológiai innovációk összekapcsolása a kkv-k 
bővítésével, az időbeosztás elemzésével, a kibővített ellátó intéz-
ményekkel és a digitális befogadási intézkedésekkel (ERFA és ESZA+).

Az ápolási-gondozási infrastruktúra és az ápolói-gondozói létszám 
növelésének támogatása az ifjúsági foglalkoztatás és az idősebb 
munkavállalók foglalkoztathatósági programjain keresztül, a mun-
kaerő mobilitására is összpontosítva (ERFA és ESZA+).

Az oktatási és ápolási támogatás igényelhetőségének kiterjesztése 
az ellátó létesítmények infrastruktúrájára (kombinált ERFA és ESZA+).

A színvonalas, megfizethető és hozzáférhető gyermekgondozás 
rendelkezésre állásának növelése érdekében a gyermekgondozási 
szolgáltatás bevonása az infrastruktúra-bővítésbe a kötelező köz-
oktatás minden szintjén (az oktatási létesítményekkel integrált 
bővítés maximalizálja az infrastrukturális beruházásokat, miközben 
csökkenti az utazással összefüggő kibocsátást és az időhiányt).

Innovatív intézkedések alkalmazása a különféle méretű családok 
lakhatásával és a háztartások összetételével kapcsolatban, ideért-
ve az idősebb és a fogyatékossággal élő személyek jobb ellátását 
is.

Az ápolási-gondozási szolgáltatások képezzék részét a szociális 
vállalkozások támogatásának.

A munka és a magánélet közötti egyensúly gyakorlati megvalósítá-
sát célzó fejlesztések támogatása a munkáltató méretétől függet-
lenül, összhangban az „egészséges és jól alkalmazkodó munkakör-
nyezet” kialakítására irányuló rendelkezéssel, ideértve az innovatív, 
rugalmas munkahelyi gyakorlatokat és a stresszcsökkentő időbe-
osztási kezdeményezéseket.
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2. lépés:
A 2020 utáni időszakról szóló rendeletben megfogalmazott 
lehetséges beavatkozások azonosítása

3. lépés:
Az ERFA hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. lépés:
Az ESZA+ hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

• Intézkedések a munkaerőpiaci intézmények és szolgáltatások 
korszerűsítésére és megerősítésére a készségszükségletek fel-
mérése és azokra való felkészülés, kellő idejű és testre szabott 
támogatás biztosításával egy időben

• Támogatás a munkaerőpiaci kereslet és kínálat egyeztetéséhez 
és az átmenetekhez

• Támogatás a munkavállalói mobilitáshoz

• Intézkedések a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdításá-
ra és a munkaerőpiac nemi alapú szegregációjának csökkenté-
sére

• Intézkedések a munka és a magánélet közötti egyensúly előmoz-
dítására, ideértve a gyermekgondozás és az eltartott személyek 
gondozásának igénybevételét is

• Intézkedések egészséges és az egészségügyi kockázatokat kez-
elő, jól alkalmazkodó munkakörnyezet kialakítása céljából, ide-
értve a testmozgás népszerűsítését is

• Intézkedések az aktív és egészséges időskor ösztönzéséhez

• Támogatás a kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz (az 
infrastruktúra kivételével)

• Az alap- és középfokú oktatás támogatása (az infrastruktúra ki-
vételével)

• A felsőoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)

• A felnőttoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)

• Intézkedések az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív 
részvétel előmozdítására

• A marginalizált csoportok – például a roma közösség – oktatáshoz 
való hozzáférésének, munkavállalásának és egyúttal társadalmi 
befogadásának javítását célzó intézkedések

• A marginalizált csoportokkal – például a romákkal – foglalkozó 
civil társadalomnak nyújtott támogatás

Az ellátó létesítmények és infrastruktúra bővítésének integrációja 
a munkaerőpiacra való bejutás előmozdítását és az aktív, egészsé-
ges élet támogatását, valamint a társadalmi és gazdasági kirekesz-
tés felszámolását célzó intézkedések kidolgozásával (ERFA és ESZA+).

A roma közösségek integrációjának javítását, valamint az ellátáshoz 
és oktatáshoz való hozzáférésük javítását célzó innovatív intézke-
dések (ERFA és ESZA+).

A nemek közötti egyenlőséggel és lakhatással, illetve a nemek kö-
zötti egyenlőség szempontjainak tervezésbe történő beépítésével 
és az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos szakértelem haszno-
sítása és felhasználása a projekteknél.

Olyan szövetkezeti lakásprojektek innovatív közösségi formáinak 
támogatása, amelyek integrálják a többgenerációs lakhatási for-
mákat és a közösségalapú gondozási formákat.

Az „Új készségek és munkahelyek menetrendjében” található ösz-
szefüggések igazolása, különös tekintettel a munkaerőpiacoknak 
a rugalmasság és a biztonság új formái révén történő modernizá-
lására és a foglalkoztatás bővítésére (65).

Az ápolói-gondozói munkaerő növelésével összefüggő foglalkoz-
tatási és készségfejlesztő tevékenységek innovatív jellegű megújí-
tásának előmozdítása az Unión kívüli országok állampolgárai és 
a hazai munkaerő munkaerőpiaci részvételének fokozása érdekében.

Innovatív megoldások támogatása a közösségalapú gondozási 
szolgáltatások tervezésében, kiépítésében és biztosításában, ide-
értve a többgenerációs gondozást, a digitális egészségügyet, az 
ápolói-gondozói munkaerő növelését és a városi, valamint közleke-
dési infrastruktúrát.

A hatékonyabb gyermekgondozás és ápolói-gondozói szolgáltatá-
sok innovatív jellegű megújításának és integrációjának támogatása 
a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelmet ösztönző intézke-
dések részeként.

(65) Eurostat (2018): Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 Strategy, 2018-as kiadás, Eurostat, Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9087772/KS-02-18-728-EN-N.pdf/3f01e3c4-1c01-4036-bd6a-814dec66c58c
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2. lépés:
A 2020 utáni időszakról szóló rendeletben megfogalmazott 
lehetséges beavatkozások azonosítása

3. lépés:
Az ERFA hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. lépés:
Az ESZA+ hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

• A harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásban való 
részvételének növelését célzó egyedi fellépések

• A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi beilleszkedését 
célzó intézkedések

• A családi és közösségi alapú ápolási-gondozási szolgáltatások 
biztosításának megerősítését célzó intézkedések

• Az egészségügyi rendszerek elérhetőségének, hatékonyságának 
és rezilienciájának megerősítését célzó intézkedések (az infra-
struktúra kivételével)

• A tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó in-
tézkedések (az infrastruktúra kivételével)

• A szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések, 
ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés előmozdítását 
is

5. szakpolitikai célkitűzés: A polgárokhoz közelebb álló Euró-
pa a városi, vidéki és part menti térségek fenntartható és 
integrált fejlesztésének elősegítése és helyi kezdeményezé-
sek révén (az ESZA+ és az ERFA szakpolitikai célkitűzései)

• Az állami turisztikai eszközök védelme, fejlesztése és népszerű-
sítése és kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások

• A kulturális örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és 
kulturális szolgáltatások

• A természeti örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése és 
ökoturizmus

• A közterületek fizikai megújítása és biztonsága

Innováció előmozdítása az őslakos közösségek ellátó intézménye-
iben, valamint a gondozási és oktatási szolgáltatások anyanyelven 
történő biztosítása, figyelembe véve kulturális örökségüket és la-
kóterüket (ERFA és ESZA+).

Innováció előmozdítása a közterületek és középületek helyreállítá-
sában és biztonságát illetően, figyelembe véve a nemek közötti 
egyenlőség szempontjainak tervezésbe történő beépítésével kap-
csolatos ismereteket.

Az állami turisztikai szolgáltatásokban dolgozó munkavállalók gon-
dozásának biztosítását célzó innovációk támogatása.
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2. lépés:
A 2020 utáni időszakról szóló rendeletben megfogalmazott 
lehetséges beavatkozások azonosítása

3. lépés:
Az ERFA hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

3. lépés:
Az ESZA+ hatókörébe tartozó, a munka és a magánélet 
egyensúlyát ösztönző, a nemek közötti egyenlőtlenséggel 
kapcsolatos tudatosságot erősítő intézkedések kidolgozása 
(Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi beavatkozások csak 
szemléltetésre szolgálnak)

Az 1–5. szakpolitikai célkitűzéshez kapcsolódó egyéb kódok 
(az ERFA és az ESZA+ esetében egyaránt alkalmazandó).

• A programhatóságok és az alapok végrehajtásához kapcsolódó 
szervezetek kapacitásának javítása

• A partnerekkel folytatott együttműködés megerősítése, a tagál-
lamokon belül és azokon kívül

• Keresztfinanszírozás az ERFA keretében (a közvetlenül az ERFA-hoz 
kapcsolódó műveletek végrehajtásához szükséges ESZA+-típusú 
tevékenységekhez hasonlók támogatása)

A gyermekgondozási és szociális ellátó infrastruktúrát és a kapcso-
lódó ápolói-gondozói munkaerőt érintő programokon átívelő in-
tézkedések támogatása.

A nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség hatékony elemzé-
séhez szükséges adatok minőségének, rendelkezésre állásának és 
alkalmazásának javítása, hogy elegendő információ álljon rendel-
kezésre a program prioritásaihoz és a munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly előmozdítását célzó finanszírozott intézkedésekhez.

A programhatóságok és a program végrehajtásában részt vevő más 
érdekeltek tudatosságának javítása és ismereteinek bővítése az 
időbeosztáshoz, az ellátó intézményekhez, valamint a közlekedés 
és az infrastruktúra használatához kapcsolódó, kölcsönösen ösz-
szefüggő nemi szempontok figyelembevételével.

A gyermekgondozási és szociális ellátó infrastruktúrát és a kapcso-
lódó ápolói-gondozói munkaerőt érintő programokon átívelő in-
tézkedések támogatása.

A nemek közötti egyenlőség és esélyegyenlőség hatékony elemzé-
séhez szükséges adatok minőségének, rendelkezésre állásának és 
alkalmazásának javítása, hogy elegendő információ álljon rendel-
kezésre a program prioritásaihoz és a munka és a magánélet kö-
zötti egyensúly előmozdítását célzó finanszírozott intézkedésekhez.

A programhatóságok és a program végrehajtásában részt vevő más 
érdekeltek tudatosságának javítása és ismereteinek bővítése az 
időbeosztáshoz, az ellátó intézményekhez, valamint a közlekedés 
és az infrastruktúra használatához kapcsolódó, kölcsönösen ösz-
szefüggő nemi szempontok figyelembevételével.

Technikai segítségnyújtás (az ERFA és az ESZA+ esetében egya-
ránt alkalmazandó)

• Tájékoztatás és kommunikáció

• Előkészítés, végrehajtás, nyomon követés és ellenőrzés

• Értékelés és tanulmányok, adatgyűjtés

• A tagállami hatóságok, kedvezményezettek és releváns partnerek 
kapacitásának megerősítése

A nyomon követés és az értékelésalapú jelentéstételek kiterjeszté-
se a munka és a magánélet közötti egyensúly, valamint a nemek 
közötti egyenlőség támogatását célzó konkrét intézkedésekre.

Az előzetes elemzés, a program- és a projekttartalmak, a nyomon 
követés és az értékelés javítása.

A nyomon követés és az értékelésalapú jelentéstételek kiterjeszté-
se a munka és a magánélet közötti egyensúly, valamint a nemek 
közötti egyenlőség támogatását célzó konkrét intézkedésekre.

Az előzetes elemzés, a program- és a projekttartalmak, a nyomon 
követés és az értékelés javítása.
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4. lépés: Nyomon követés az ellenőrző és 
értékelő rendszerek mutatóinak 
használatával

Javasoljuk, hogy az ESZA+ és az ERFA felhaszná-
lásával támogatható, a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt ösztönző tevékenységjavaslatok 
kiválasztása és kidolgozása során a tagállami irá-
nyítási hatóságok képviselői a 3. lépést kövessék. 

(66) A következő dokumentumból átültetve: Fitzgerald, R. & Michie, R. (2000): „Experiences, good practice and lessons for evaluating gender 
equality outcomes in Structural Fund programmes.” Az Evaluation for Equality Conference-en bemutatott dokumentum, Edinburgh, 
2000. szeptember 17–19.

(67) A mutatókat számokban és/vagy százalékokban kell meghatározni. Érdemes százalékos arányt használni, mivel az egyszerű számok 
alkalmazása nem ideális a mutatók meghatározásához.

Eközben mérlegelniük kell a kívánt eredményeket, 
valamint a haladáshoz és a változáshoz kapcsolódó 
mutatókat, hogy nyomon tudják követni az elért 
eredményeket. Az alábbi példa azt szemlélteti, hogy 
az egyes fokozatok, illetve lépések végrehajtásával 
hogyan érvényesíthető az alapvető célkitűzés, 
a célkitűzés teljesítéséhez vezető intézkedések, 
valamint az intézkedések, az ellenőrzés és az ér-
tékelés alapjául szolgáló mutatók (66).

A nemek közötti egyenlőség célkitűzése: a munka és a magánélet közötti nagyobb 
egyensúly biztosítása a szülők és a gondozási feladatokat ellátók számára

(Kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett mutatók (67) csak szemléltetésre szolgálnak)

1. Kimeneti mutatók
• Az államilag finanszírozott, rugalmas és magas színvonalú gyermekgondozási szolgáltatá-

sok fokozott biztosítása
• A rugalmas, megfizethető és magas színvonalú idősgondozás fokozott biztosítása, ideértve 

a digitális technológiákat, a közös gondozást és a többgenerációs gondozási szolgáltatásokat
• Az államilag finanszírozott, rugalmas és magas színvonalú szolgáltatások fokozott biztosí-

tása fogyatékossággal élő személyek, köztük gyermekek számára
• A szociális ellátás, az idősgondozás és a gyermekgondozás területén dolgozó ápolói-gon-

dozói munkaerő fejlesztésére fordított támogatások növelése
• A gondozási létesítményekhez és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés a munkaerőpiaci 

részvétel támogatása érdekében
• A munkáltatók/vállalkozások gyakorlatainak kiterjesztése a rugalmas munka és az alternatív 

munkafeltételek támogatása érdekében
• A munkavállalók nagyobb önállósága a munkaidő-beosztás terén
• A férfiak megnövekedett aránya a gondozási-ápolási jellegű foglalkozásokban, valamint az 

ápolási ágazatban dolgozó női és a férfi munkavállalók munkafeltételeinek javítása

2. Eredménymutatók
• A férfiak gondozással kapcsolatos tevékenységekkel töltött idejének növekedése
• A nők és férfiak foglalkoztatásának növelése a formális gondozásban
• A gondozási ágazatban dolgozó nők és férfiak munkafeltételeinek javítása
• A nők – köztük a migráns nők – fizetett munkához való hozzáférésének és fizetett munka-

idejének növekedése
• Az alternatív munkafeltételek fokozott igénybevétele

3. Hatásmutatók
• Az ápolási-gondozási munka egyenlőbb megoszlása a nők és a férfiak között
• A nők és a férfiak egyenlőbb időbeosztása
• A nők és férfiak – ideértve a migráns nőket és férfiakat – fokozott gazdasági jóléte, fizikai 

és mentális egészsége
• A többletmunkaerővel és a (nemek szerint deszegregált) ápolási-gondozási ágazattal járó 

megnövekedett adóbevétel
• A bővülő foglalkoztatásból származó növekvő gazdasági eredmények
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Csehország: A munka és a magánélet közötti jobb egyensúly megteremtése a nők 
és a férfiak számára

Csehország az ESZA és az ERFA forrásainak, 
valamint a nemzeti alapoknak a felhasználá-
sával különféle intézkedések révén igyekszik 
a munka és a magánélet között egyensúlyt 
teremteni és javítani a nők munkaerőpiaci hely-
zetét. A nők jelenleg többszörösen is hátrányos 
helyzetben vannak az ország munkaerőpiacán:

• a nők foglalkoztatása korlátozottabb, mint 
a férfiaké;

• a nők szakmai előmenetele nincs össz-
hangban a férfiakéval;

• a nőknél a férfiakhoz képest több időt kíván a fizetett munka és gondozási feladatok ösz-
szeegyeztetése; és

• jelentős a nemek közötti bérszakadék, ami hátrányos helyzetbe hozza a nőket.

Az állami gyermekgondozási szolgáltatások és a megfizethető alternatívák hiánya akadályozza 
a nők munkaerőpiaci részvételét. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
adatai szerint az összes tagállam közül Csehországban a legalacsonyabb a 12 évnél fiatalabb 
gyermeket nevelő anyák foglalkoztatási aránya, és a három év alatti gyermeket nevelő nők 
foglalkoztatási szintje is igen alacsony (68). Az állami alapok és az esb-alapok eszközeinek kom-
binálásával több intézkedés is ezeknek a kihívásoknak a kezelésére irányul. Például, a prágai 
operatív program részeként kiépítik a megfizethető, helyi gyermekgondozási szolgáltatások 
hálózatát. Ezek célja, hogy a szolgáltatások jelenlegi hiányosságainak áthidalásával több lehe-
tőséget biztosítsanak a munka és a magánélet összeegyeztetése terén a nők számára. Az új 
rendszer oktatási programokat kínál az óvodai nevelők és az új vagy meglévő óvodai vállalkozók 
számára. Jogalkotási intézkedésként bevezették az apasági szabadságot, hogy a férfiak is részt 
vehessenek gyermekük gondozásában (69). A lehetőség nyitva áll az apák, illetve bármilyen 
olyan személy számára, aki 7 év alatti gyermeket fogadott örökbe vagy nevel.

Két alap forrásainak ötvözésével az ESZA programja a rugalmas munkafeltételek bevezetésére 
irányuló intézkedésekkel is foglalkozik Csehországban, amelyek célja, hogy megkönnyítsék 
a fizetett munka és a gondozási feladatok összeegyeztetését. Ezzel párhuzamosan az ERFA-ból 
fizetett támogatások a gyermekgondozási infrastruktúra beruházásait finanszírozzák, hogy 
megfizethető, helyi gyermekgondozási szolgáltatási hálózatot építsenek ki és működtessenek 
országszerte.

A munka és a magánélet közötti egyensúly javítását célzó egyéb intézkedések között szerepel 
az oktatás, a tudatosság növelése és a munkáltatókkal folytatott párbeszéd; közvetlen pénz-
ügyi támogatás nyújtása rugalmas munkafeltételek bevezetése érdekében a bérekhez fizetett 
járulékokon keresztül; és a nemi sztereotípiák használatának elkerülése a nemi alapú megkü-
lönböztetés megértését segítő képzések és figyelemfelkeltő tájékoztatás révén. Ugyanilyen 
fontosak a férfiak gyermekgondozásban és a többi eltartott gondozásában való részvételét 
ösztönző kezdeményezések, amelyeket a tudatosság növelésével, a téma népszerűsítésével, 
a férfiak gondozási munkára való képzésével, valamint a munka és magánélet összeegyezte-
tését célzó támogatással segítenek, ideértve a szülői szabadsággal kapcsolatban a férfiaknak 
nyújtott tanácsadást is.

(68) Partnerségi megállapodás a 2014–2020-as programozási időszakra.
(69) Az egészségbiztosításról szóló, 2009. január 1-jei 187/2006 Coll. törvény hatályos módosítását Csehország szenátusa 2017-ben hagyta 
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1. fiktív esettanulmány: A fizetett munka és a gyermekgondozás összeegyeztetése

1. lépés: Háttértörténet

Ines 36 éves, és van egy 3 éves fia. Egyedülálló szülőként teljes munkaidőben 
dolgozik egy kkv-nál a szakmájának megfelelő munkakörben. Fia heti ötször, 
8-tól 16 óráig a helyi államilag finanszírozott óvodába jár. Ines évente mintegy 
35 000 eurót keres. A havi gyermekgondozási díj 1230 euró.
Ines otthoni gyermekgondozási lehetőségei korlátozottak, mivel egy nagy-
városban él, amióta visszaköltözött hazájába. Kapcsolati hálója limitált, főleg 
mivel a családja a szülővárosában él, amely vidéken, kb. 180 kilométerre ta-
lálható. Hetente három nap ki kell pótolnia az államilag finanszírozott gyer-
mekgondozást, mivel ezeken a napokon 18 óráig dolgozik, hogy a többi napon 
15:30-kor mehessen el a munkahelyéről. A házi gondozónak havonta 600 
eurót fizet készpénzben. 2916 eurós havi jövedelméből 1830 eurót fizet gyer-
mekgondozásért. Ez az adózás előtti jövedelmének 63%-a, amely éppen el-
marad az OECD 67%-os átlagától*, a háztartások jövedelmének gyermekgon-
dozásra fordított arányától. Mivel az OECD átlaga két gyermeken alapul, 
a gyermeküket egyedül nevelő egygyermekes szülőknél a költségek maga-
sabbak. Figyelembe véve a nemek közötti bérszakadék miatti jövedelemkü-
lönbségeket, az egyedülálló anyák szülőként a jövedelmük nagyobb hányadát 
fizethetik ki gyermekgondozásra. Az egyedülálló szülők 92%-a nő.

2. lépés: A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságra 
irányuló intézkedések és válaszok azonosítása

Az ESZA+ és/vagy az ERFA részeként a munka és a magánélet közötti egyen-
súly megteremtésére nyújtott lehetséges beavatkozások közül melyek azok 
az ESZA+ és ERFA által finanszírozott intézkedések, amelyek javítanának Ines 
helyzetén?
Milyen adatok szükségesek az olyan programok és projektek kidolgozásához, 
amelyek az Ineshez hasonló dolgozó szülők pénzügyi nyomását és időhiányát 
kezelni tudják? Milyen adatai vannak az óvodáskorú gyermekekről? Milyen 
adatai vannak a dolgozó és egyedülálló szülőkről? Milyen állami pénzügyi 
keretösszeg áll rendelkezésre a gyermekgondozásra? Milyen közlekedési és 
infrastrukturális intézkedések enyhítenének ezen a nyomáson?

3. lépés: Tegyen lépéseket!

Példák a lehetséges beavatkozásokra:
• A gyermekek gondozásának biztosítását a kkv-k üzleti infrastruktúrájának 

részeként kell kezelni (1. szakpolitikai célkitűzés)
• Vizsgálja meg, milyen közlekedési kapcsolatok állnak rendelkezésre azok 

számára, akiknek át kell szelniük a várost a munkahelyükig, ideértve a ke-
rékpározást és a multimodális munkavégzést is (az ERFA 3. szakpolitikai 
célkitűzése)

• Gondolja végig, hogy az ERFA részeként milyen további intézkedések hajt-
hatók végre a 4. szakpolitikai célkitűzés kora gyermekkori neveléshez kap-
csolódó infrastruktúráját érintő beavatkozások kiegészítése érdekében
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2. fiktív esettanulmány: A váltott műszakban végzett munka és a gyermekgondozás összeegyeztetése

1. lépés: Háttértörténet

Agneta 23 éves, és három ötévesnél fiatalabb gyermeke van. Részmunkaidő-
ben dolgozik egy helyi üzletben, férje pedig váltott műszakban egy helyi 
gyárban. Egy vidéki kisvárosban élnek, havi jövedelmük 1300 euró. Nem 
tudják mindhárom gyermeküket államilag finanszírozott gyermekgondozási 
intézménybe járatni. Jelenleg a legidősebb gyermekük számára tudnak némi 
ellátást igénybe venni. Agneta munkarendje esetenként változik, és ha ő is és 
a férje is dolgozik, akkor barátok segítségét kell kérniük. Szüleik egyórányi 
autóútra laknak tőlük, és a falujukhoz korlátozott tömegközlekedési lehető-
ségek állnak rendelkezésre.
Nem mindig egyszerű adatokat gyűjteni arról, hogy hányan élnek ilyen bi-
zonytalan körülmények között az alacsony bérek és az instabil foglalkoztatá-
si feltételek miatt. Az olyan eszközök, mint az EIGE nemek közötti egyenlőség-
re vonatkozó mutatója, segíthetnek az adatgyűjtésben, mint ahogy a helyi 
munkaerőpiaci adatforrások, a lakhatási támogatással és a gyermekek után 
járó ellátással kapcsolatos statisztikák, az elérhető tömegközlekedés, az idő-
beosztás és az infrastruktúra/közterületek használatára vonatkozó adatok is.
Az uniós átlagra vonatkozó adatok nem mindig teljesek, de azért lehet találni 
olyan adatokat, amelyek az országok és régiók közötti különbségeket hason-
lítják össze. Ezekből az információkból összesített adatokat és becsléseket 
készíthet a helyi szolgáltatásokkal, a meglévő közszolgáltatásokkal és a szo-
ciális biztonsággal kapcsolatos helyi igényekről. Nézze meg a vidéki Német-
ország példáját, ahol a közlekedést, a helyi foglalkoztatást, az ipari ágazatokat, 
a helyi közlekedést és a helyi szolgáltatásokat egyaránt figyelembe vették 
a Mecklenburg-Előpomerániát érintő operatív tervek kidolgozásakor. Az ESZA+ 
beavatkozásai itt fő prioritásként határozták meg a váltott műszakban dolgo-
zó munkavállalók és olyan családok támogatását, akik nap mint nap időhiány-
nyal küzdenek, és megoldásra várnak a gyermekgondozás és az egyéb gon-
dozási igények terén.

2. lépés: A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságra 
irányuló intézkedések és válaszok azonosítása

Az ESZA+ és/vagy az ERFA részeként a munka és a magánélet közötti egyen-
súly megteremtésére rendelkezésre álló lehetséges beavatkozások közül 
melyek azok az ESZA+ és ERFA által finanszírozott intézkedések, amelyek ja-
vítanának a család helyzetén? Milyen intézkedések segítenének abban, hogy 
gyermekgondozási szolgáltatást vehessenek igénybe és jobban fizetett 
munkát kaphassanak, hogy kiegyensúlyozzák a váltott műszak és a helyi 
közlekedés okozta hátrányokat?

3. lépés: Tegyen lépéseket!

• A kora gyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúra
• A szakképzéshez, képzéshez és felnőttképzéshez kapcsolódó infrastruktúra
• A munkavállalás javítását célzó intézkedések
• Intézkedések a nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítására és a mun-

kaerőpiac nemi alapú szegregációjának csökkentésére
• A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek 

– ideértve a leginkább rászorulókat és a gyerekeket is – társadalmi integrá-
ciójának előmozdítása

• A 4. szakpolitikai célkitűzés részeként vegye fontolóra gyermekgondozási 
és szociális ellátó létesítmények építésének finanszírozását, valamint az 
ápolói-gondozói munkaerő növelését

https://eige.europa.eu/gender-equality-index
https://eige.europa.eu/gender-equality-index
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3. fiktív esettanulmány: Az öngondozás és mások gondozása közötti egyensúly megteremtése

1. lépés: Háttértörténet

Tomás 74 éves nyugdíjas bérszámfejtő. Havi jövedelme 850 euró, amely éppen 
meghaladja a 785 eurós spanyol minimálbért.* Teljes munkaidőben gondoz-
za feleségét, a 73 éves Isabelt, akivel 52 éve házasok. Isabel krónikus beteg-
sége miatt komplex gondozást igényel.
Spanyolországban a férfiak 16%-a, a nők 31%-a 65 év feletti. A férfiak várha-
tó élettartama átlagosan 80,5 év, a nőké pedig 86,3 év.** Bár Isabel már 
hosszú ideje kezelésre szorul, Tomás attól tart, hogy felesége túléli. Idősebb 
is nála, és a tartós ápolás-gondozás hatással van a gondozók várható élettar-
tamára.
Tomás és Isabel egy nagyváros külvárosi részén élnek, ahonnan rendszeresen 
járnak tömegközlekedési eszközök a városba. Fiuk és lányuk a város másik 
végén él. Négy, 12 és 19 év közötti unokájuk van, akik mind nappali tagozatos 
iskolába járnak. Lányuk, Asunción részmunkaidőben dolgozik, így be tud 
segíteni apjának a háztartásban, és el tudja vinni édesanyját az orvosi vizsgá-
latokra. Fiuk, Miguel hétvégén látogatja meg őket, és esténként sürgős eset-
ben telefonon elérhető.

2. lépés: A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságra irányuló 
intézkedések és válaszok azonosítása

Az ESZA+ és/vagy az ERFA részeként a munka és a magánélet közötti egyensúly meg-
teremtésére rendelkezésre álló lehetséges beavatkozások közül melyek azok az ESZA+ 
és ERFA által finanszírozott intézkedések, amelyek javítanának Tomás és Isabel csa-
ládjának helyzetén? Milyen intézkedések enyhítenék a munka és a családi élet közöt-
ti egyensúly megteremtése előtt álló akadályokat és nehézségeket?

3. lépés: Tegyen lépéseket!

• Az ERFA egyik prioritása a tiszta városi infrastruktúra megteremtése
• A további, szociális infrastruktúrát érintő megoldások, amelyek hozzájárulnak a re-

gionális és helyi fejlesztésekhez, az ESZA+ 3. szakpolitikai célkitűzésének részeként 
valósíthatók meg, csakúgy, mint az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését célzó 
rendelkezések, ideértve az egészségügyi ellátás digitalizálását és a hosszú távú 
gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó intézkedéseket (az infrastruktúra kivé-
telével). További ERFA-támogatásokat is el lehetne elkülöníteni az egészségügyi és 
szociális ellátással foglalkozó kkv-k technikai innovációinak finanszírozására

• A távoli gondozást és segítségnyújtást biztosító kommunikációs technológiai fej-
lesztések; a receptek és a háztartási szükségletek online megrendelése, valamint 
a több generáció ellátására alkalmas, államilag finanszírozott és irányított helyi 
létesítmények, amelyek tehermentesítenék a családokat és szabadidőt biztosítaná-
nak a gondozók számára, mind olyan finanszírozott beavatkozások lehetnek, ame-
lyek egyensúlyt teremtenek a több generációt érintő gondozási igények, valamint 
a munka és az egyéni háztartási igények között. Ez különösen fontos a nők számá-
ra, akik gyakran dolgoznak részmunkaidőben, hogy mások gondozását ellássák.

* Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (2017): Pensions at a Glance 2017: Country Profiles - Spain [Nyugdíjkörkép 2017-ben: országprofilok, Spanyolország], OECD, Párizs. Elérhető a következő 
címen: https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf

** Eurostat (2018): The life of women and men in Europe: A statistical portrait [Statisztikai összefoglaló a nők és férfiak helyzetéről Európában], 2018-as kiadás, EU, Brüsszel, 1.1. szakasz. Elérhető a következő 
címen: https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en

https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2017-country-profile-Spain.pdf
https://www.ine.es/prodyser/myhue18/bloc-1a.html?lang=en
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4. fiktív esettanulmány: A gyermekek és az idősek gondozásának összehangolása a váltott műszakban végzett munkával

1. lépés: Háttértörténet

A 22 éves Tasheen és a 26 éves Imran első generációs bevándorlók, 
akik egy nagyobb európai főváros külvárosában élnek. Két gyer-
mekük van, egyikük 3 éves, másikuk 6 hónapos. Tasheen háztar-
tásbeli, és nem tud autót vezetni. Imran váltott műszakban dolgo-
zik egy helyi étteremben. Tasheen édesanyja, Bushra és testvérei 
nemrég költöztek a környékre, de édesanyja 74 éves, és demenci-
ája és cukorbetegsége van.
Tasheen középiskolai végzettséggel, Imran pedig mérnök-informa-
tikus diplomával rendelkezik. Mindketten szeretnének a készsége-
iknek és képességeiknek megfelelő munkát találni, de támogatás-
ra van szükségük a helyi nyelvi készségeik fejlesztéséhez és önélet-
rajzuk elkészítéséhez.

2. lépés: A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
tudatosságra irányuló intézkedések és válaszok azonosítása

Az ESZA+ és/vagy az ERFA részeként a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtésére rendelkezésre álló lehetséges beavatko-
zások közül melyek azok az ESZA+ és ERFA által finanszírozott intézke-
dések, amelyek javítanának Tasheen és Imran helyzetén? Milyen intéz-
kedések révén juthatnának fizetett munkához, vehetnének igénybe 
gyermekgondozási szolgáltatásokat és helyi ellátást Tasheen édes-
anyja számára, illetve a biztonságos lakhatáshoz?
Milyen adatok állnak rendelkezésre a migránsok és a többi kirekesztett 
társadalmi csoportban élők készségeiről, jövedelmi szintjéről és ház-
tartási körülményeiről? Milyen párbeszéden és egyeztetésen venne 
részt, hogy jobban megértse ezeknek a csoportoknak az igényeit és 
céljait?

3. lépés: Tegyen lépéseket!

– Az 1. szakpolitikai cél az ERFA fő prioritása, amely támogatja a készségek fejlesztését, az intelli-
gens szakosodást, az ipari átalakulást, a vállalkozást, a kkv-k inkubációját és a spin-off vállalko-
zásokat ösztönző beavatkozásokat.

– Az ESZA+ intézkedéseivel együttesen célja:
– a szociális gazdaság, a szociális vállalkozások és bérlakások infrastruktúrájának támogatása 

a migránsok és menekültek számára;
– a regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra;
– egészségügyi infrastruktúra;
– a munkavállalás javítását célzó intézkedések;
– a felsőoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével);
– a felnőttoktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével);
– az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel előmozdítására szolgáló intézke-

dések;
– a hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támo-

gatása;
– a marginalizált csoportok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását célzó intézkedések;
– a tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó intézkedések (az infrastruktúra 

kivételével); valamint
– a szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések, ideértve a szociális véde-

lemhez való hozzáférés előmozdítását is.
Többféle beavatkozás is támogathatja Tasheent és Imrant, valamint családtagjaikat abban, hogy 
hozzáférjenek a képzési és munkaerőpiaci lehetőségekhez; az igényeiknek megfelelő lakást talál-
janak, megfelelően integrálódjanak és megfelelő szociális védelemhez jussanak; valamint hozzá-
járuljanak a helyi gazdaság működéséhez. Pontos, átfogó – nemek, életkor, fogyatékosság, faji és 
etnikai hovatartozás szerint lebontott – adatokra van szükség az olyan helyi, igényre szabott 
projektek és programok kidolgozásához, amelyek maradéktalanul képesek kiaknázni a bennük 
rejlő lehetőségeket.

További források

További információ:

• A munka és a magánélet egyensúlya az Európai Unióban
• A 2020 utáni kohéziós politika területén alkalmazandó szinergiák és 

egyszerűsítés: a Tanács következtetéseket fogadott el

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/15/council-conclusions-on-synergies-and-simplification-for-cohesion-policy-post-2020/
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5. eszköz: A partnerségek és a többszintű kormányzás 
meghatározása – az érintett partnerek, a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértők szerepének és 
a monitoringbizottságok összetételének meghatározása

Az eszköz bemutatása

Ezt az eszközt az irányító hatóságok a következők 
biztosítása érdekében használhatják:

• az érintett szereplők, különösen a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértők bevonása az 
uniós alapok programozási és nyomonkövetési 
folyamataiba; valamint

• az uniós alapokon keresztül megvalósuló prog-
ramok kidolgozásában és végrehajtásában részt 
vevő valamennyi szervezet integrálja a nemek 
közötti összehasonlító elemzést a gyakorlatába.

Az uniós alapok partnerei irányítják a programo-
zást és a végrehajtást, felügyelik a program telje-
sítményét, és hagyják jóvá a projekt kiválasztási 
szempontjait, valamint értékelési terveit. Feladatuk 
az uniós alapok részeként zajló folyamatok minősé-
gének biztosítása, valamint az Unió és a tagállamok 
átfogó célkitűzéseivel való összhang biztosítása 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet [CPR], 
6. cikk). A partnereket kifejezetten az uniós alapok 
monitoringbizottságaiban kell képviselni (CPR, 
34. cikk). A 2020 utáni időszakra nézve a Bizottság 
azt javasolja, hogy célszerű „kiemeltebb szerepet 
adni a monitoringbizottságoknak a programtel-
jesítés és az azt befolyásoló valamennyi tényező 
felügyeletében” (CPR, indokolás).

Több okból is fontos a nemi dimenzió terén jártas 
– különösen a szakértelemmel bíró – szereplők 
bevonása a többszintű kormányzásba, például:

• A nemek közötti egyenlőség kérdéseivel foglal-
kozó partnereknek a beavatkozás megtervezési 
szakaszától az értékelési szakaszig történő be-
vonása lehetővé teszi olyan, nemi szempontból 
lényeges aggályok és következmények azono-
sítását, amelyeket eredetileg figyelmen kívül 
hagytak. Az ilyen partnerek és partnerségek 
fontos szerepet játszanak a jelenlegi összetett, 
többdimenziós problémák kezelésére irányuló 
közigazgatási döntések és szakpolitikák 
fejlesztésében. Ez különösen fontos a nemek 

közötti egyenlőtlenség szempontjából, amelynek 
kezelése a társadalmi normák, értékek, észsze-
rűség és szociális viselkedés hatásainak alapos 
megismerését igényli. Az érdekelt felekre és 
a kedvezményezettekre, a nőkre és a férfiakra 
egyaránt, eltérő hatással lehet a közpolitika és 
a programok során hozott döntések. Eltérőek 
lehetnek a prioritásaik és perspektíváik a forrá-
sok elosztását illetően. A nemi dimenzió bizto-
sítása a program elemzése során és a nemek 
egyensúlyára történő odafigyelés az érdekeltek 
bevonása során tágabb perspektívába helyezi 
és érthetőbbé teszi számunkra a nők és férfiak 
által megélt valóság sokféleségét.

• A szakértőkkel fenntartott partnerségek bővíthe-
tik a nemek közötti összehasonlító elemzéshez 
szükséges kapacitásokat, miközben erősítik 
a program végrehajtásához és a projektterve-
zéshez kapcsolódó nemi dimenziók megértését. 
A partnerekkel folytatott párbeszéd szintén 
kiemelten fontos a programok és projektek 
lehetséges korrekciós vagy kiegészítő intéz-
kedéseinek azonosításához. Mindez a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó társadalmi 
szervezetekkel és a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításáért felelős illetékes állami szervekkel 
folytatott egyeztetések útján valósítható meg.

• A részvétel sokszínűsége szintén hozzájárul 
a nemek közötti egyenlőség tudatosításához 
és kapacitásépítéséhez az összes szereplő 
számára. A nemek közötti egyenlőség kérdé-
seivel foglalkozó partnerek és döntéshozók 
számára lehetőséget kell teremteni arra, hogy 
tapasztalatokat és ismereteket cseréljenek a ne-
mek közötti egyenlőség érvényesítésével, az 
egyenlőséggel és egyenlőtlenséggel kapcsolatos 
kérdésekben, különféle szakpolitikai területeken. 
Mindez elősegíti az egymástól való tanulást, 
valamint az ismeretbővítést, és hozzájárul a jobb 
eredményekhez a nemek közötti egyenlőség 
kérdéseiben jártas partnerek tudásának köszön-
hetően. A döntéshozók és az említett érdekelt 
felek közötti folyamatos, érdemi párbeszéd 
teret enged a nagyobb fokú átláthatóságnak és 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-planning
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-evaluation
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bizalomnak, ami pedig nagyobb elkötelezettsé-
get eredményezhet a nemek közötti egyenlőség 
elveinek alkalmazását illetően.

• A nemek közötti egyenlőség kérdéseivel fog-
lalkozó partnerek, például a női szervezetek és 
a témával foglalkozó szakértők hozzájárulnak 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolat-
ban vállalt kötelezettségek fokozottabb el-
számoltathatóságához. „Irányítótoronyként” 
működnek, és figyelemmel kísérik a közpolitikai 

(70) A tagállamok nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó nemzeti struktúráiról itt talál további információt: https://eige.europa.eu/gen-
der-mainstreaming/countries

folyamatokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
a kormányok teljesítsék a nemek közötti egyen-
lőségre irányuló célkitűzések kapcsán vállalt 
kötelezettségeiket, és hogy ezekért elszámol-
tassák őket.

A partnerségek és a többszintű kormányzás 
meghatározásának lépései

A CPR útmutatást nyújt a többszintű kormányzásról 
az alábbiakra vonatkozóan:

1. Az érdekelt felek egyeztetéseibe bevonandó partnercsoportok meghatározása

CPR A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szempont

a) városi és egyéb állami ható-
ságok

A városi és egyéb közigazgatási szervezetek nemek közötti egyenlőség 
előmozdításáért felelős szervei például a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó tanácsadó testületek, a félig autonóm központi közigazgatási 
szervek, valamint a szubnacionális/tartományi és helyi önkormányzati 
szintű szervezetek (70).
A nemek közötti egyenlőség kérdéseivel foglalkozó partnernek tekinthetők 
a kapcsolattartási pontok vagy olyan magánszemélyek, akik jogi vagy ad-
minisztratív szerepekkel vagy ágazatspecifikus kompetenciákkal igyekeznek 
előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget. 

b) gazdasági és szociális partne-
rek

Országspecifikus gazdasági és szociális partnerek lehetnek az olyan nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó testületek, amelyek a nemek közötti 
egyenlőséget a munkaerőpiacon és munkahelyi szociális párbeszédek 
révén erősítik. Idetartoznak a szakszervezetek, ipartestületek és a helyi 
gazdaságfejlesztési ügynökségek.

c) a civil társadalmat képviselő 
releváns szervezetek, környe-
zetvédelmi partnerek, vala-
mint a társadalmi befogadás, 
az alapvető jogok, a fogyaté-
kossággal élő személyek jo-
gai, a nemek közötti egyen-
lőség és a megkülönbözte-
tésmentesség elősegítéséért 
felelős szervezetek

Releváns társadalmi szervezetnek számítanak a nőkkel kapcsolatos tanul-
mányokkal és kutatásokkal foglalkozó központok; a feminista szervezetek; 
a készségfejlesztő, tudományos és oktatási intézmények; a női vállalkozások; 
az egyéb szociális vállalkozások; magánszektorbeli vállalkozások; a helyi és 
országos média és a nem kormányzati szervezetek (NGO-k). Még ponto-
sabban idesorolhatók a női szervezetek, a nemek közötti egyenlőség elő-
mozdítását ösztönző nem kormányzati szervezetek, a fogyatékossággal 
élő személyek által vezetett társadalmi szervezetek, a különféle faji vagy 
etnikai háttérrel rendelkezőket képviselő társadalmi szervezetek, ideértve 
többek között a bevándorló nőket segítő szervezeteket. 

2. Részvétel a monitoringbizottságokban

A monitoringbizottságok irányítják az uniós ala-
pok végrehajtását, és gondoskodnak róla, hogy 
a megvalósítás megfeleljen a CPR 39. cikkében 
meghatározott kritériumoknak: a hatékonyságnak, 
az eredményességnek, a relevanciának, a koher-
enciának és az uniós hozzáadott értéknek. A ne-
mek közötti egyenlőtlenség az összes említett 
kritériumra hatással van. Ennélfogva ezeknek 

a kritériumoknak a teljesítéséhez magas szintű 
kompetencia szükséges, a nemek közötti egyenlő-
ség kérdéseivel foglalkozó partnerek és szakértők 
útmutatása formájában. A monitoringbizottságok 
összetételével kapcsolatban különböző szempon-
tokat kell figyelembe venni:

• a nemek közötti egyenlőség kérdéseivel 
foglalkozó érdekelt felek részvétele: vagyis 
az említett érdekelt felek – különösen a nemek 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries
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közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértők – 
képviseletének biztosítása a monitoringbizott-
ság konzultációs tevékenységeiben; valamint

• a nők és a férfiak részvétele a bizottságok-
ban: elengedhetetlen a nemek egyensúlyának 
biztosítása a csoporttagok között, azaz a nők 
legalább 40/60 százalékos arányban képvisel-
tessék magukat a bizottságokban. Ez azt is 
jelenti, hogy a szakpolitikai kedvezményezettek 
esetében és a döntéshozatali eljárásokban a nők 
és a férfiak arányát szintén meg kell vizsgálni. 
A nőknek ugyanolyan előnyökre kell szert ten-
niük az uniós politikákból, mint a férfiaknak. 

A férfiakhoz viszonyítva azonban a nők jelen-
tősen alulreprezentáltak a döntéshozatali po-
zíciókban. Ha a nemek között egyenlőtlenség 
áll fenn a szakpolitikai intézkedések tervezési 
és döntéshozatali eljárásaiban, az befolyásolni 
fogja az eredményeket, ami mindkét nem ese-
tében súlyos következményekkel jár. Az eltérő 
nézőpontok a politika hasznára válnak. A nemek 
kiegyensúlyozottabb aránya több tapasztalatot 
jelent, ami javíthat a döntéshozatali eljáráso-
kon, és összességében jobb eredményekhez 
vezethet.

Ausztria: A köztisztviselők bővítik ismereteiket az egyenlőségről és az uniós alapok 
részeként működő monitoringról

Az osztrák partnerségi megállapodás égisze alatt az ország több lépést is tett a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértők és partnerek bevonására. Az eszköztárban már korábban 
tárgyalt szempontok szerint ezek az alábbiakat foglalják magukban:

• fókuszcsoportok kialakítása, amelyekben a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szak-
értők is részt vesznek;

• egész napos nyílt konferenciák szervezése a költségvetés-tervezettel kapcsolatos nyilvános 
észrevételek időközi eredményeiről; és

• a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó hivatalos nemzeti szakértő bevonása (a Szövet-
ségi Kancelláriából); és

• a nők és a férfiak egyenlő részvételének biztosítása a programozási csoportokban.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapban 
(ERFA) érintett köztisztviselők a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kezdeményezések-
ről szóló képzésen vehettek részt, amelyet az 
alap keretein belül technikai segítségnyújtáson 
keresztül szerveztek meg. Az ERFA operatív 
programjának értékelése magában foglalja 
a horizontális alapelvek külön értékelését, 
ideértve a nemek közötti egyenlőség érvé-
nyesítését célzó tevékenységeket az egyes 
prioritási tengelyek mentén. Az értékelésben 
az érdekelt felek is tevékenyen részt vettek: 
projektirányító csoportokban és műhelyta-
lálkozókon értékelték a programokat. Az alap 
végrehajtását, monitoringját és a hozzá kap-
csolódó tevékenységek irányítását tekintve 
a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
szakértők és partnerek képviselői részt vesz-
nek a monitoringbizottság munkájában. A bizottság tagjaként kiegyensúlyozott arányban és 
sokszínűen képviselik a különböző szempontokat.
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Azért, hogy a pályázók és az irányító hatóságok alkalmazottai megértsék a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait, két külön intézkedést hajtanak végre, a pályázókat és az irányító 
hatóságokat külön-külön megszólítva. Minden pályázó kap egy „esélyegyenlőségi kérdőívet”, 
amelyből sok mindent megtudhatnak a nemek közötti különbségekről és arról, miként kell 
kezelni ezeket a finanszírozott tevékenységekből. Ezzel párhuzamosan olyan foglalkozásokat 
is tartanak, amelyek segítenek az irányító hatóságok alkalmazottai tudásának bővítésében.

Az ESZA intézkedései olyan törekvésekre is irányulnak, amelyek célja a nemek közötti egyenlő-
ség tudásbázisának növelése az alap részeként. Támogatást nyújtanak a közvetítő ügynöksé-
geknek (Zwischengeschaltete Stellen), mint ahogy a nemek közötti egyenlőség szisztematikus 
megvalósításában részt vevő kedvezményezettek is támogatást kapnak a projekt minden 
szakaszában. Az ESZA minden beruházási prioritásánál a költségvetés legalább felének nőkre 
kell irányulniuk, és a tervezett tevékenységek összes résztvevőjének legalább a fele nő kell 
hogy legyen. Az ESZA monitoringja érdekében két külön fókuszcsoportot hoztak létre – az 
egyik a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével, a másik a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozik. A tervezési szakaszban létrehozott és az alap teljes élettartama alatt fenntartan-
dó csoportok figyelemmel kísérik azt, hogyan halad a nők és a férfiak közötti meghatározott 
egyenlőtlenségek csökkentése az ESZA intézkedésein keresztül.

További források

További információ:

• Nők és férfiak részvétele a nemek közötti egyen-
lőség érvényesítésében

• Egyeztetések az érdekelt felekkel és gyakorlati 
megközelítések

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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6. eszköz: Minőségi és mennyiségi mutatók kidolgozása 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében (71)

(71) Ez az eszköz nem szándékozik módosítani a közös mutatókat vagy újakkal kiegészíteni a javasolt rendeleteket. További programspe-
cifikus mutatókat javasol, amelyeket a tagállamok a közös mutatókon felül még esetleg használni szeretnének.

Az eszköz bemutatása

Ez az eszköz az alábbiakban segíti az Ön munkáját:

• a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
szolgáló minőségi és mennyiségi mutatók meg-
határozása, kiterjesztve az egyes alapokhoz 
(uniós alapok) már meghatározott közös mu-
tatókra. Ez lehető teszi a tagállamok és az Unió 
számára, hogy nyomon kövessék azt, milyen 
módon járultak hozzá az alapok a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához; valamint

• a mutatók összehangolása a nemzeti esély-
egyenlőségi prioritásokkal a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása érdekében. Mindez 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy nyo-
mon kövessék azt, milyen módon járultak hozzá 
az alapok a konkrét nemzeti esélyegyenlőségi 
prioritások előmozdításához.

Ez az eszköz iránymutatást nyújthat a nemzeti és 
szubnacionális szintek irányító hatóságainak olyan 
operatív programok kidolgozásához, amelyek 
célja a maguk sokféleségében a nők és a férfiak 
közötti egyenlőség előmozdításának ösztönzé-
se. A nemek közötti egyenlőség egyedi mutatói 
kulcsfontosságú információkkal szolgálnak az éves 
teljesítmény-felülvizsgálatokhoz, amelyek remek 
alkalmat kínálnak a szakpolitikai párbeszédre 
a program végrehajtásával és teljesítményével 
kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekben. Ezen 
túlmenően releváns információkat nyújtanak a mo-
nitoringbizottság számára, valamint a félidei, illetve 
utólagos értékelésekhez is.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
17. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjával 
összhangban az operatív programok minden egyes 
egyedi célkitűzésének teljesítménymutatókkal és 
eredménymutatókkal, valamint megfelelő részcé-
lokkal és célértékekkel kell rendelkeznie. Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap, 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és 
az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) rendeleteik 
mellékleteiben határozták meg a közös mutatókat. 
A tagállamok is szabadon rendelhetnek a célkitűzé-
sekhez mutatókat. A nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos mutatók kidolgozásának ilyen egyedi 
támogatása mellett a nemekre lebontott adatok 
gyűjtése szintén szokványos eljárás. Ahol van rá 
lehetőség és szükséges, rendkívül fontos a nemek 
közötti egyenlőség mutatóira vonatkozó adatok 
gyűjtése, az összes mutató nemekre és egyéb 
fontos jellemzőkre való lebontása mellett, mivel 
ez hatással van az uniós alapok programozásának 
minden szakaszára.

A minőségi és mennyiségi mutatók 
kidolgozásának lépései

A minőségi és mennyiségi mutatók kidolgozásának 
lépései az alábbiak:

1. a szakpolitikai célkitűzés, az egyedi célkitűzés 
és a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
hatásaik áttekintése (lásd a 3. eszközt);

2. a kapcsolódó teljesítménymutatók és ered-
ménymutatók felülvizsgálata annak meg-
határozása érdekében, hogy lebonthatók-e 
nemek szerint (és esetleg további releváns 
jellemzők, például az életkor, faj, etnikai 
hovatartozás, fogyatékosság, lakóhely, tár-
sadalmi-gazdasági háttér stb. szerint);

3. a táblázatok kérdéseinek használata a mu-
tatók egy részének nemi dimenzió szerint 
történő vizsgálata céljából;

4. a nemek közötti egyenlőség alábbi mutató-
inak áttekintése; valamint

5. a teljesítménymutatókhoz és eredménymu-
tatókhoz kapcsolódó, a nemek közötti egyen-
lőség előmozdításához szükséges releváns 
mutatók meghatározása, biztosítva, hogy 
összhangban álljanak a nemzeti prioritásokkal 
és az egyes programok specifikusságával.

Az eszköz a következőképpen épül fel:

• az alábbi alapok mellékleteiben meghatározott 
közös mutatókat tartalmazó táblázatok:
– ERFA és Kohéziós Alap (megegyeznek a közös 

mutatók);
– ESZA+; valamint
– ETHA.
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• Egyedi iránymutatás minden táblázatban a ne-
mek közötti egyenlőséggel kapcsolatos mutatók 
meghatározása céljából, így például:
– azok a felmerülő kérdések, amelyeket cél-

szerű figyelembe venni a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítását célzó konkrét 
minőségi és mennyiségi mutatók meghatá-
rozásakor, és a nemzeti prioritásokhoz való 
hozzáigazításukkor; valamint

– példák az itt tárgyalt uniós alapok esetében 
közös mutatókra, amelyek a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására irányulnak. (Kér-
jük, vegye figyelembe, hogy az itt feltünte-
tett mutatók példák, amelyeket tovább kell 
fejleszteni és össze kell hangolni a nemzeti 
prioritásokkal és az egyes programok sajá-
tosságaival.)
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ERFA és Kohéziós Alap (megegyeznek a közös mutatók)

(72) Ezeket a mutatókat számként és/vagy arányként kell megadni, például a női és férfi tulajdonú vállalkozások tekintetében. Érdemes százalékos arányt (%) használni, mivel az egyszerű számok nem alkal-
mazhatók jól mutatóként.

(73) CCO: Közös teljesítménymutató.
(74) CCR: Közös eredménymutató.

Szakpolitikai 
célkitűzés 

Egyedi célkitűzés Teljesítménymutatók Eredménymutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) (72)

1. szakpolitikai célki-
tűzés: Intelligensebb 
Európa az innovatív 
és intelligens gazda-
sági átalakítás elő-
mozdítása révén 

i. A kutatási és innová-
ciós kapacitások és a fej-
lett technológiák hasz-
nálatának fokozása 

CCO (73) 01 – Innovációs 
céllal támogatott vállal-
kozások

CCO 02 – Támogatott 
kutatási létesítmények-
ben dolgozó kutatók 

CCR (74) 01 – termék-, 
folyamat-, marketing- 
vagy szervezési innová-
ciót bevezető kkv-k

• Hány vállalkozás van nők és hány férfiak tulajdo-
nában?

• Hány nő és hány férfi kutató dolgozik támogatott 
kutatási létesítményekben?

• Milyen támogatást nyújtanak a női, illetve a férfi 
tulajdonú vállalkozások számára?

Teljesítményszint:

• A női és férfi tulajdonú vállalkozások innovációjának 
támogatása

• A női és férfi tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás átlagosan

• Támogatott kutatási létesítményekben dolgozó 
női és férfi kutatók

Eredményszint:

• Termék-, folyamat-, marketing- vagy szervezeti 
innovációk bevezetése női vagy férfi tulajdonú 
kkv-knál

ii. A digitalizálás előnye-
inek kihasználása az 
állampolgárok, a válla-
latok és a kormányok 
számára

CCO 03 – Digitális ter-
mékek, szolgáltatások 
és alkalmazások kifej-
lesztéséhez támogatás-
ban részesülő vállalko-
zások és közintézmé-
nyek 

CCR 02 – A vállalkozások 
és a közintézmények 
által kifejlesztett új digi-
tális termékek, szolgál-
tatások és alkalmazások 
új felhasználói 

• Kik használják és kik nem használják az új digitális 
termékeket és szolgáltatásokat (nők és férfiak)?

• Egyenlő mértékben használják nők és férfiak is 
ezeket a termékeket és szolgáltatásokat?

• Ezek közül a vállalkozások közül hány van nők és 
hány férfiak tulajdonában?

Teljesítményszint:

• Digitális termékek, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztése céljából támogatott női és férfi tulajdo-
nú vállalkozások

• A női és férfi tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás átlagosan

Eredményszint:

• Az új digitális termékek és szolgáltatások női és 
férfi felhasználói

• A női és férfi felhasználók arányának különbsége

• A nők és a férfiak elégedettsége a digitális termé-
kekkel, szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal
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Szakpolitikai 
célkitűzés 

Egyedi célkitűzés Teljesítménymutatók Eredménymutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) (72)

1. szakpolitikai célki-
tűzés: Intelligensebb 
Európa az innovatív 
és intelligens gazda-
sági átalakítás elő-
mozdítása révén 

iii. A kkv-k növekedésé-
nek és versenyképessé-
gének javítása

CCO 04 – A munkahely-
teremtés és a növeke-
dés érdekében támoga-
tásban részesített kkv-k 

CCR 03 – A támogatás-
ban részesített kkv-kban 
létrehozott munkahe-
lyek 

• A támogatásban részesített kkv-k közül hány van 
nők és hány férfiak tulajdonában?

• Milyen munkahelyek jöttek létre? Milyen ágazatok-
ban jöttek létre ezek a munkahelyek?

• Az ágazatban inkább nők vagy inkább férfiak do-
minálnak, vagy egyenlő a két nem eloszlása?

• Hogyan fogják támogatni ezek a munkahelyek 
a nők és férfiak foglalkoztatását?

Teljesítményszint:

• A növekedés elősegítése céljából támogatott női 
és férfi tulajdonú kkv-k

• A női és férfi tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás átlagosan

Eredményszint:

• A létrejött munkahelyek típusa

• A létrejött női és férfi munkahelyek száma/aránya

• A nők/férfiak által dominált ágazatokban létrejött 
női és férfi munkahelyek száma/aránya

iv. Készségfejlesztés 
intelligens szakosodás, 
ipari átalakulás és a vál-
lalkozói készség céljából

CCO 05 – A készségfej-
lesztésbe beruházó 
kkv-k 

CCR 04 – A készségfej-
lesztés céljával szerve-
zett képzéseken részt 
vevő, kkv-knál foglalkoz-
tatott munkaerő 

• A támogatásban részesített kkv-k közül hány van 
nők és hány férfiak tulajdonában?

• Milyen készségek kapnak támogatást? Mely szek-
torokban van szükség ezekre a készségekre? Ho-
gyan fogják támogatni a nők és férfiak készségfej-
lesztését?

• Az ágazatokban inkább nők vagy inkább férfiak 
dominálnak, vagy egyenlő a két nem eloszlása?

Teljesítményszint:

• A készségfejlesztésbe beruházó női és férfi tulaj-
donú kkv-k

• A női és férfi tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás átlagosan

• A képzésen részt vevő női és férfi személyzet kép-
zésének átlagköltsége

Eredményszint:

Készségfejlesztő képzésben részesülő nők és férfiak 
száma/aránya a kkv-k személyzetében

A nők és a férfiak által megszerzett készségek fej-
lesztését szolgáló képzés típusai

2. szakpolitikai célki-
tűzés: Zöldebb, kar-
bonszegény Európa 
a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a 
zöld és kék beruhá-
zás, a körforgásos 
gaz daság, az éghaj-
latváltozáshoz való 
alkalmazkodás, vala-
mint a kockázatmeg-
előzés és -kezelés 
elő mozdításával

i. Energiahatékonysági 
intézkedések előmozdí-
tása 

CCO 06 – Az energiaha-
tékonyságot javító intéz-
kedésekbe irányuló 
beruházások 

CCR 05 – Jobb energia-
osztályba besorolt ked-
vezményezettek 

• Hogyan befolyásolják az energiahatékonyság ja-
vítását célzó intézkedések a nőket és a férfiakat 
a maguk sokféleségében? Várható-e különbség?

• Befolyásolhatják-e más társadalmi-demográfiai 
jellemzők ezeket a hatásokat, például az életkor, 
a társadalmi-gazdasági helyzet és az oktatás?

• A nők és a férfiak egyaránt részt vesznek az eset-
leges konzultációkon?

Teljesítményszint:

• Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedé-
sekre irányuló beruházások típusa

Eredményszint:

• Jobb energiafogyasztási osztályba besorolt női és 
férfi kedvezményezettek
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Szakpolitikai 
célkitűzés 

Egyedi célkitűzés Teljesítménymutatók Eredménymutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) (72)

2. szakpolitikai célki-
tűzés: Zöldebb, kar-
bonszegény Európa 
a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a 
zöld és kék beruhá-
zás, a körforgásos 
gazdaság, az éghaj-
latváltozáshoz való 
alkalmazkodás, vala-
mint a kockázatmeg-
előzés és -kezelés 
előmozdításával

ii. A megújuló energia 
előmozdítása

CCO 07 – A megújuló 
energia új termelési ka-
pacitásai 

CCR 06 – Az újonnan 
termelt megújuló ener-
gia mennyisége 

• Kinek származik előnye a megújuló energia új 
termelési kapacitásából? Különböző előnyei lesznek 
majd a nők és a férfiak számára? Befolyásolni fog-
ják más jellemzők ezeket az előnyöket?

• A nők és a férfiak egyaránt részt vesznek az eset-
leges konzultációkon?

Eredményszint:

• A megújuló energia új termelési volumenének női 
és férfi kedvezményezettjei

iii. Intelligens energia-
rendszerek, -hálózatok 
és -tárolás fejlesztése 
helyi szinten

CCO 08 – Az intelligens 
energiahálózatok céljá-
ra kifejlesztett digitális 
irányítási rendszerek 

CCR 07 – Az intelligens 
energiahálózatokhoz 
kapcsolódott új felhasz-
nálók 

• Kik az intelligens energiahálózatok céljára kifejlesz-
tett digitális irányítási rendszerek felhasználói? 
Megegyezik a női és férfi felhasználók száma?

• A nők és a férfiak egyaránt részt vesznek az eset-
leges konzultációkon?

Eredményszint:

• Az intelligens energiahálózatokhoz kapcsolódott 
új női és férfi felhasználók

iv. Az éghajlatváltozás-
hoz való alkalmazkodás, 
a kockázatkezelés és 
a katasztrófavédelmi 
reziliencia előmozdítása

CCO 09 – Új vagy kor-
szerűsített katasztrófa-
megfigyelési, -előrejel-
ző és -reagálási rend-
szerek 

CCR 08 – Az árvizek, er-
dőtüzek és az éghajlat-
tal kapcsolatos egyéb 
természeti katasztrófák 
elleni védintézkedések-
ben részesülő lakosság 
számának növekedése 

• Kinek származik majd előnye az új vagy korszerű-
sített katasztrófamegfigyelési, -előrejelző és -rea-
gálási rendszerekből? A nőknek és a férfiaknak 
egyenlő mértékben származik majd előnyük belő-
lük?

• A hagyományos minták közötti különbségeket fi-
gyelembe veszik a reagálási rendszerekben? (férfi-
ak a szakmai szférában, nők a magánszférában, 
több férfinak van autója/több férfi használ/vezet 
autót, a nők gyakran másokról is gondoskodnak, 
és katasztrófahelyzetben gondoskodniuk kell az 
eltartottakról is…)

Eredményszint:

• Az árvizek, erdőtüzek és az éghajlattal kapcsolatos 
egyéb természeti katasztrófák elleni védintézke-
désekben részesülő nők és férfiak számának nö-
vekedése

v. A fenntartható vízgaz-
dálkodás előmozdítása 

CCO 10 – Új vagy korsze-
rűsített szennyvíztisztí-
tási kapacitás 

CCR 09 – A legalább má-
sodlagos szennyvíztisz-
tító rendszerre rákap-
csolt lakosság számá-
nak növekedése 

• Kinek származik majd előnye az új vagy korszerű-
sített szennyvíztisztítási kapacitásból? A nőknek 
és a férfiaknak egyenlő mértékben származik majd 
előnyük belőlük?

• A nők és a férfiak egyaránt részt vesznek az eset-
leges konzultációkon?

Eredményszint:

• A legalább másodlagos szennyvíztisztító rendszer-
re rákapcsolt nők és férfiak számának növekedése

vi. A körforgásos gazda-
ságra való átállás elő-
mozdítása 

CCO 11 – Új vagy korsze-
rűsített hulladék-újra-
feldolgozási kapacitás 

CCR 10 – Az újrafeldol-
gozott hulladék meny-
nyiségének növekedése 

• Kinek származik majd előnye az új vagy korszerű-
sített hulladék-újrafeldolgozási kapacitásból? 
A nőknek és a férfiaknak egyenlő mértékben szár-
mazik majd előnyük belőlük?

• Figyelembe veszik-e a nők és a férfiak viselkedését 
és szerepeit a körforgásos gazdaságra való áttérés 
előmozdítása érdekében tett erőfeszítésekben?

• A nők és a férfiak egyaránt részt vesznek az eset-
leges konzultációkon?

Eredményszint:

• A nők és férfiak által újrahasznosított hulladék 
mennyiségének növekedése

• Nemi szempontok figyelembevétele az átállás elő-
mozdításában, pl. a nők és a férfiak igényeinek és 
preferenciáinak szentelt figyelem mértéke

• A rendelkezésre álló hulladék-újrafeldolgozási le-
hetőségek nemek közötti összehasonlító értéke-
lése

• A női és férfi felhasználók elégedettsége az intéz-
kedésekkel
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2. szakpolitikai célki-
tűzés: Zöldebb, kar-
bonszegény Európa 
a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a 
zöld és kék beruhá-
zás, a körforgásos 
gazdaság, az éghaj-
latváltozáshoz való 
alkalmazkodás, vala-
mint a kockázatmeg-
előzés és -kezelés 
előmozdításával

vii. A városi környezet 
biodiverzitásának, kör-
nyezetbarát infrastruk-
túrájának megerősítése, 
valamint a környezet-
szennyezés csökkentése 

CCO 12 – A környezet-
barát infrastruktúra 
területe a városi térsé-
gekben 

CCR 11 – A levegőminő-
ség-javítási intézkedé-
sekben részesülő lakos-
ság száma 

• Ki fogja használni a környezetbarát infrastruktúra 
területét a városi térségekben, és kinek származik 
majd előnye belőle? Ugyanúgy fogják használni 
ezt az infrastruktúrát a nők és a férfiak? A nőknek 
és a férfiaknak egyenlő mértékben származik majd 
előnyük belőle?

• Kik laknak ilyen területeken?

Eredményszint:

• Nők és férfiak, akiknek előnyük származik a le-
vegőminőség-javítási intézkedések előnyeiből

• A nők és férfiak elégedettsége az intézkedésekkel

3. szakpolitikai célki-
tűzés: Jobban össze-
kapcsolt Európa a 
mobilitás és a regio-
nális IKT-konnektivi-
tás fejlesztése révén

i. A digitális összekap-
csoltság megerősítése

CCO 13 – A nagyon nagy 
kapacitású, széles sávú 
hálózati lefedettséggel 
rendelkező háztartások 
és vállalkozások számá-
nak növekedése

CCR 12 – A nagyon nagy 
kapacitású, széles sávú 
hálózatokra előfizető 
háztartások és vállalko-
zások számának növe-
kedése

• Milyen típusú új háztartások fognak rendelkezni 
nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózati le-
fedettséggel (pl. nők vagy férfiak vezette háztar-
tások, gyermeket egyedül nevelő szülők vezette 
háztartások stb.)? Ki él ezekben a háztartásokban?

• Kik a nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálóza-
ti lefedettséggel rendelkező vállalkozások tulajdo-
nosai?

• Milyen adatok állnak rendelkezésre az elérhető-
ségről és a rendelkezésre állás megfizethetőségé-
ről? Másképp befolyásolja ez a nőket és a férfiakat? 
Hogyan? 

Eredményszint:

• A nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózatok-
ra előfizető, nők és férfiak vezette háztartások 
számának növekedése

• A nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózatok-
kal rendelkező, nők és férfiak tulajdonában lévő 
vállalkozások

ii. Fenntartható, az ég-
hajlatváltozás hatásai-
val szemben reziliens, 
intelligens, biztonságos 
és intermodális TEN-T 
fejlesztése (75)

CCO 14 – TEN-T útháló-
zat: új és korszerűbb 
utak 

CCR 13 – A jobb közúti 
infrastruktúrának kö-
szönhető időmegtaka-
rítások 

• Ki fogja használni az új és korszerűbb utakat, kinek 
származik majd előnye belőlük? Ugyanúgy fogják 
használni az ilyen utakat a nők és a férfiak? Egyen-
lő mértékben származik majd előnyük belőlük?

• Ki fog időt megtakarítani a korszerűbb úthálózat-
nak köszönhetően? A nők, a férfiak, vagy minkét 
nem? Miért?

• Eltérő biztonsági és egészségügyi szempontok 
vonatkoznak az utak közelében élő nőkre és férfi-
akra?

Eredményszint:

• A nők és a férfiak időmegtakarítása a jobb közúti 
infrastruktúrának köszönhetően

(75) Transzeurópai közlekedési hálózat.
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3. szakpolitikai célki-
tűzés: Jobban össze-
kapcsolt Európa a 
mobilitás és a regio-
nális IKT-konnektivi-
tás fejlesztése révén

iii. Fenntartható, az ég-
hajlatváltozás hatásai-
val szemben reziliens, 
intelligens és intermo-
dális nemzeti, regionális 
és helyi mobilitás kiala-
kítása, ideértve a TEN-
T-hez való hozzáférés 
javítását és a határon 
átnyúló mobilitást is 

CCO 15 – TEN-T vasút-
hálózat: új és korsze-
rűbb vasútvonalak 

CCR 14 – A továbbfej-
lesztett vasúti közleke-
dést igénybe vevő uta-
sok éves száma 

• Ki fogja használni az új és korszerűbb vasútvona-
lakat, kinek származik majd előnye belőlük? Ugyan-
úgy fogják használni az ilyen vasútvonalakat a nők 
és a férfiak? Egyenlő mértékben származik majd 
előnyük belőlük?

• Ki fog időt megtakarítani a korszerűbb vasúti köz-
lekedésnek köszönhetően? A nők, a férfiak, vagy 
minkét nem? Miért?

Eredményszint:

• A továbbfejlesztett vasúti közlekedést igénybe vevő 
nők és férfiak éves száma

• A női és férfi utasok által megtakarított idő átlaga

iv. A fenntartható mul-
timodális városi mobili-
tás előmozdítása 

CCO 16 – A villamos- és 
metróvonalak kibővíté-
se és korszerűsítése 

CCR 15 – Az új vagy kor-
szerűsített villamos- és 
metróvonalakat igény-
be vevő utasok éves 
száma 

• Kinek származik majd előnye a villamos- és met-
róvonalak kibővítéséből és korszerűsítéséből? 
Ugyanúgy fogják használni ezeket a vonalakat a nők 
és a férfiak? Egyenlő mértékben származik majd 
előnyük belőlük?

• Ki fog időt megtakarítani az új és korszerűsített 
villamos- és metróvonalaknak köszönhetően? A nők, 
a férfiak, vagy minkét nem? Miért?

• Figyelembe veszik-e a nők és a férfiak eltérő igé-
nyeit a kibővítés és korszerűsítés során (pl. fontos 
a bővítés az ipari parkokig és más munkahelyekig, 
valamint további megállók/csatlakozási pontok 
biztosítása az iskolákhoz, kórházakhoz, üzletekhez 
és egyéb szolgáltatásokhoz)

Eredményszint:

• Az új vagy korszerűsített villamos- és metróvona-
lakat igénybe vevő női és férfi utasok éves száma

4. szakpolitikai célki-
tűzés: Szociálisabb 
Európa – a szociális 
jogok európai pilléré-
nek végrehajtása

i. A munkaerőpiacok 
hatékonyságának növe-
lése és a minőségi fog-
lalkoztatás elérhetőbbé 
tétele a szociális inno-
váció és infrastruktúra 
fejlesztésével

CCO 17 – A foglalkozta-
tási szolgálatok kibőví-
tett létesítményei által 
ellátott munkanélküli 
személyek éves száma 

CCR 16 – A foglalkozta-
tási szolgálatok kibőví-
tet t létesítményeit 
igénybe vevő álláske-
reső személyek éves 
száma 

• Milyen mértékű a nők és a férfiak munkanélküli-
ségi rátája?

• Hogyan kezelik a foglalkoztatási szolgálatok léte-
sítményei a nők és a férfiak igényeit a maguk sok-
féleségében?

• Alkalmaznak-e a nemek közötti egyenlőség szem-
pontjait szem előtt tartó részvételi megközelítése-
ket az ilyen szolgálatok kialakításakor?

Teljesítményszint:

• A foglalkoztatási szolgálatok kibővített létesítmé-
nyei által ellátott munkanélküli nők és férfiak éves 
száma

• A nemek közötti egyenlőség szempontjait szem 
előtt tartó, kibővített létesítmények a foglalkozta-
tási szolgálatoknál

Eredményszint:

• A foglalkoztatási szolgálatok kibővített létesítmé-
nyeit igénybe vevő álláskereső nők és férfiak éves 
száma
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4. szakpolitikai célki-
tűzés: Szociálisabb 
Európa – a szociális 
jogok európai pilléré-
nek végrehajtása

ii. Infrastruktúra-fejlesz-
tés révén hatékonyabb 
hozzáférés az inkluzív 
és minőségi szolgálta-
tásokhoz az oktatás, 
a képzés és az egész 
életen át tartó tanulás 
területén 

CCO 18 – Új vagy korsze-
rűsítet t kapacitás 
a gyermekgondozási és 
az oktatási infrastruk-
túrák terén 

CCR 17 – Az új vagy kor-
szerűsített gyermek-
gondozási és oktatási 
infrastruktúrát igénybe 
vevők éves száma 

• Ki használja a gyermekgondozási kapacitást, és 
kinek származik majd előnye belőle? Ugyanúgy 
fogják használni a gyermekgondozási infrastruk-
túrát a nők és a férfiak? Egyenlő mértékben szár-
mazik majd előnyük belőle?

• Hogyan befolyásolja a gyermekgondozási és ok-
tatási infrastruktúra a nők és férfiak foglalkoztat-
hatóságát?

• A lányok és a fiúk azonos módon vehetik igénybe 
az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és 
oktatási infrastruktúrát?

Eredményszint:

• Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási és 
oktatási infrastruktúrát igénybe vevő lányok és 
fiúk éves száma

• Azoknak a háztartásoknak a száma/aránya (ház-
tartások típusa szerint, pl. nők vagy férfiak vezet-
te háztartások, gyermeket egyedül nevelő szülők 
vezette háztartások stb.), amelyeknek csökkentek 
a gyermekgondozással kapcsolatos terhei az új 
vagy korszerűsített infrastruktúra miatt

• A gyermekgondozási létesítmények átlagos nyit-
vatartási ideje

iii. A marginalizált közös-
ségek, migránsok és 
hátrányos helyzetű cso-
portok társadalmi-gaz-
dasági integrációjának 
fokozása integrált intéz-
kedések – többek között 
lakhatás és szociális 
szolgáltatások – révén 

CCO 19 – Többletkapa-
citás új vagy korszerű-
sített fogadólétesítmé-
nyek formájában 

CCR 18 – Az új vagy kor-
szerűsített fogadóléte-
sítményeket és szállás-
helyeket igénybe vevők 
éves száma 

• Ki fogja használni a fogadólétesítmények többlet-
kapacitását, kinek származik majd előnye belőle? 
Ugyanúgy fogják használni ezt az infrastruktúrát 
a nők és a férfiak? Egyenlő mértékben származik 
majd előnyük belőlük?

• Rendelkezésre állnak a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait szem előtt tartó értékelések a nők 
és férfiak igényeit illetően ezekben a csoportokban?

• Kik élnek marginalizált közösségekben? Kik a be-
vándorlók és a hátrányos helyzetű csoportok? 
Vannak-e alcsoportjai ezeknek a csoportoknak, 
például olyan nők és férfiak, akik többé-kevésbé 
integrálódtak?

Eredményszint:

• Az új vagy korszerűsített fogadólétesítményeket 
és szálláshelyeket igénybe vevő nők és férfiak éves 
száma

• A szolgáltatások átlagköltsége a nők és a férfiak 
számára

• A női és férfi felhasználók elégedettsége a szol-
gáltatásokkal

iv. Az egészségügyi el-
látás egyenlő igénybe-
vétele lehetőségének 
biztosítása infrastruk-
túra-fejlesztés révén, 
ideértve az alapgondo-
zást is

CCO 20 – Új vagy kor-
szerűsített kapacitás az 
egészségügyi ellátási 
infrastruktúra terén

CCR 19 – A jobb egész-
ségügyi ellátásban ré-
szesülő lakosság száma

• Rendelkezésre állnak a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait szem előtt tartó értékelések a nők 
és férfiak igényeit illetően a rendelkezésre álló 
infrastruktúrára vonatkozóan?

• Ki fogja használni az új vagy továbbfejlesztett egész-
ségügyi ellátási infrastruktúra kapacitását, és kinek 
származik majd előnye belőle? A nőknek és a férfi-
aknak egyenlő mértékben származik majd előnyük 
belőle?

• Hogyan veszi figyelembe az egészségügyi ellátási 
infrastruktúra új vagy korszerűsített kapacitása 
a nők és a férfiak eltérő egészségügyi igényeit 
a teljes életciklus során?

Teljesítményszint:

• Az egészségügyi ellátási infrastruktúra terén al-
kalmazott új vagy korszerűsített kapacitás típusa

• Az egészségügyi ellátási infrastruktúra új vagy 
korszerűsített kapacitása egyenlő mértékben ve-
szi figyelembe a nők és a férfiak igényeit

• A várótermekben gyermeksarkok várják a gyer-
mekeket

Eredményszint:

• Jobb egészségügyi ellátásban részesülő nők és 
férfiak száma
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Európai Szociális Alap Plusz

(76) A *-gal jelölt mutatók alatt feltüntetett adatok az (EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban személyes adatok. A **-gal jelölt mutatók alatt feltüntetett adatok az (EU) 2016/679 
rendelet 9. cikkével összhangban különleges kategóriába eső adatok.

(77) ISCED: International Standard Classification of Education (Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere).

Mutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) 

1. Embereket érintő műveletek közös teljesítménymutatói:

• 1. a) A résztvevőkre vonatkozó közös teljesítménymutatók

A résztvevőkre vonatkozó közös teljesítménymutatók a következők (76):

• munkanélküliek, beleértve a tartósan munkanélküli személyeket is*,

• tartósan munkanélküli személyek*,

• inaktív személyek*,

• foglalkoztatottak, beleértve az önálló vállalkozókat*,

• 30 éven aluliak*,

• 54 éven felüliek*,

• alsó középfokú (ISCED (77) 0–2) végzettséggel rendelkező személyek*,

• felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező személyek*,

• felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek*.

A résztvevők összlétszámát a foglalkoztatási viszonyra vonatkozó közös teljesítménymutatók 
alapján automatikusan kell kiszámítani

• Milyen okok húzódnak a nők és a férfiak mun-
kaügyi státuszának hátterében?

• A nők és a férfiak munkaügyi státusa minden 
tagállamban eltérő; mi indokolja ezt az érintett 
tagállamban?

• Melyek a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek 
konkrét okai?

• Mekkora a nők és a férfiak aránya a célágaza-
tokban és -csoportokban?

• A nők számára végrehajtott intézkedésekre fordított 
átlagkiadások összehasonlítva a férfiak számára 
végrehajtott intézkedésekre fordított átlagkiadá-
sokkal

• A nők foglalkoztatástípusai összehasonlítva a férfi-
akéval

• A mutatók szétbontása gyermekkel rendelkező/
gyermektelen nők és férfiak szerint

• A mutatók szétbontása gyermekkel rendelkező egye-
dülálló nők és férfiak szerint

• A női és férfi résztvevők elégedettsége

• Kifejezetten a nemek közötti egyenlőséget előmoz-
dító intézkedésekre fordított kiadások aránya

1. b) Egyéb közös teljesítménymutatók (ha nem gyűjtenek ezekhez a mutatókhoz adatnyilvántar-
tásokból adatokat, a mutatók értékeit a rendelkezésre álló információk alapján a kedvezményezett 
becslésével is meg lehet állapítani):

• fogyatékossággal élő résztvevők**,

• harmadik országbeli állampolgárok*,

• külföldi hátterű résztvevők*,

• kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a romákat)**,

• hajléktalan vagy lakhatásból való kirekesztettséggel érintett személyek*,

• vidéki területeken élő résztvevők*.

• Van-e különbség a nők és a férfiak között ezek-
ben a csoportokban? Miért?

• Hogyan lehet ezeket a különbségeket kezelni?

• Gyermekkel rendelkező női és férfi részvevők

• Női és férfi résztvevők, akik egyedül nevelik gyer-
meküket

• Átlagkiadások női és férfi résztvevők szerint

• A női és férfi résztvevők elégedettsége

• Kifejezetten a nemek közötti egyenlőséget előmoz-
dító intézkedésekre fordított kiadások aránya
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Mutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) 

2. A szervezetekre vonatkozó közös teljesítménymutatók a következők:

• a támogatott közigazgatási szervek vagy közszolgáltatások száma nemzeti, regionális és helyi 
szinten,

• a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma (beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat 
és a szociális vállalkozásokat).

• Van-e különbség a nők és a férfiak tulajdonában 
lévő mikro-, kis- és középvállalkozások (ideért-
ve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális 
vállalkozásokat is) számára nyújtott támogatást 
illetően? Miért?

• Szeretnénk ettől eltérő helyzetet előmozdítani?

• A nők és a férfiak tulajdonában lévő mikro-, kis- és 
középvállalkozások (ideértve a szövetkezeti vállal-
kozásokat és a szociális vállalkozásokat is) számára 
nyújtott támogatás típusa

• Átlagkiadások női és férfi tulajdonú vállalkozások 
szerint

• A női és férfi kedvezményezettek elégedettsége

• Kifejezetten a nemek közötti egyenlőséget előmoz-
dító intézkedésekre fordított kiadások aránya

3. A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók a következők:

• résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek*,

• a program elhagyásának időpontjában oktatásban vagy képzésben részt vevők*,

• a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők*,

• a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő 
résztvevők*.

• Van-e különbség a nők és a férfiak között ezek-
ben a csoportokban? Miért?

• Szeretnénk ettől eltérő helyzetet előmozdítani?

• A nők által keresett munkahelytípusok összehason-
lítva a férfiak által keresettekkel

• A program elhagyásának időpontjában szerzett 
képesítések a nők és a férfiak körében

• A program elhagyásának időpontjában fennálló 
foglalkoztatás és önfoglalkoztatás típusai a nők és 
a férfiak körében

4. A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók:

• a program elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban levő résztvevők, beleértve az 
önfoglalkoztatást*,

• a program elhagyása után hat hónapon belül jobb munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkező 
résztvevők*.

Minimumkövetelményként az adatokat a résztvevők reprezentatív mintája alapján, minden egyes 
egyedi célkitűzés keretében össze kell gyűjteni. A minta belső érvényességét oly módon kell biz-
tosítani, hogy az adatok a konkrét célkitűzések szintjén általánosíthatók legyenek.

• Van-e különbség a nők és a férfiak között ezek-
ben a csoportokban? Miért?

• A nők foglalkoztatástípusai összehasonlítva a férfi-
akéval

• A nők és a férfiak átlagbérei

• A nők és a férfiak munkájának minőségével kapcso-
latos mutatók

• A kedvezményezett nők és férfiak munkaerőpiaci 
helyzetének alakulása (azaz javult-e vagy sem a hely-
zet)

(78) Olyan személy, aki sem férfiként, sem nőként nem azonosítja nemi identitását.

Az ESZA+-rendelet kimondja (I. melléklet, 1. pont): „A megosztott irányítású ESZA+-ág általános támogatásainak közös mutatói. A személyes adatokat nemek szerinti bontásban kell megadni (nő, férfi, 
nembináris (78)). Ha bizonyos eredmények nem lehetségesek, ezeknél az eredményeknél nem kell adatokat gyűjteni és közölni.”
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Az Európai Szociális Alap Plusz anyagi nélkülözés kezelésére nyújtott támogatásainak közös mutatói

Mutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) 

1. Teljesítménymutatók

a) A kiosztott élelmiszerek és javak pénzben kifejezett értéke összesen:
i. az élelmiszertámogatásértéke összesen

a) a gyermekeknek kiosztott élelmiszerek pénzben kifejezett értéke összesen
b) a hajléktalanoknak kiosztott élelmiszerek pénzben kifejezett értéke összesen
c) az egyéb célcsoportoknak kiosztott élelmiszerek pénzben kifejezett értéke összesen

ii. a kiosztott javak értéke összesen
a) a gyermekeknek kiosztott javak pénzben kifejezett értéke összesen
b) a hajléktalanoknak kiosztott javak pénzben kifejezett értéke összesen
c) az egyéb célcsoportoknak kiosztott javak pénzben kifejezett értéke összesen

• Van-e különbség a nőknek/lányoknak és a férfi-
aknak/fiúknak kiosztott élelmiszerek pénzben 
kifejezett összértékében ezekben a csoportokban?

• Rendelkezésre áll-e értékelés a nők és a férfiak 
különböző csoportjainak helyzetéről és egyedi 
szükségleteiről?

• A kiosztott javak megfelelnek-e a nők és a férfiak 
eltérő preferenciáinak és igényeinek?

• Kezelik-e a nők reproduktív egészséggel kapcso-
latos különös igényeit?

• A nők reproduktív egészséggel kapcsolatos igé-
nyeinek kielégítésére biztosított javak (pl. tampo-
nok) pénzben kifejezett értéke összesen

• A nőkre és férfiakra fordított kiadások pénzben 
kifejezett átlagértéke a szétosztott élelmiszerek 
és javak tekintetében

• A kedvezményezett nők és férfiak elégedettsége 
a kiosztott élelmiszerekkel és javakkal kapcsolat-
ban

b) A kiosztott élelmiszersegélyek mennyisége összesen (tonnában), ebből:
a) azon élelmiszerek részaránya, amelyek esetében a programból csak a szállítás, a szétosz-

tás és a tárolás költségeit fedezték (%-ban kifejezve);
b) az ESZA+ által társfinanszírozott élelmiszertermékek részaránya a kedvezményezetteknek 

kiosztott élelmiszerek mennyiségéből (%-ban kifejezve)

• Miként veszik figyelembe a nők és a férfiak eltérő 
igényeit?

• Hogyan vesznek részt a nők és hogyan a férfiak 
az elosztórendszerekben?

• Kik az élelmiszer-beszállítók? Ugyanannyi a női 
tulajdonú vállalkozások és a női mezőgazdasági 
termelők aránya a beszállítók közt, mint a férfiak 
esetében?

• Női és férfi tulajdonú vállalkozások a beszállítók 
körében

• A női és férfi tulajdonú beszállítók által biztosított 
élelmiszerek aránya
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Mutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) 

3. Közös eredménymutatók

Az élelmiszertámogatásban részesülő végső címzettek száma, ideértve a következőket:

• 18 év alatti gyermekek száma

• 18–29 év közötti fiatalok száma

• 54 év feletti végső címzettek száma

• fogyatékossággal élő végső címzettek száma

• harmadik országbeli állampolgárok száma

• külföldi hátterű és kisebbségekbe tartozó (beleértve a marginalizálódott közösségeket, példá-
ul a romákat) végső kedvezményezettek száma

• hajléktalan végső címzettek vagy lakhatásból való kirekesztettséggel érintett végső címzettek 
száma

Az anyagi támogatásban részesülő végső címzettek száma:

• 18 év alatti gyermekek száma

• 18–29 év közötti fiatalok száma

• 54 év feletti végső címzettek száma

• fogyatékossággal élő végső címzettek száma

• harmadik országbeli állampolgárok száma

• külföldi hátterű és kisebbségekbe tartozó (beleértve a marginalizálódott közösségeket, példá-
ul a romákat) végső kedvezményezettek száma

• hajléktalan végső címzettek vagy lakhatásból való kirekesztettséggel érintett végső címzettek 
száma

• Van-e különbség a nők és a férfiak élelmiszertá-
mogatása között?

• Figyelembe veszik-e a nők és a férfiak eltérő igé-
nyeit a vitaminok és az élelmiszer-ellátás szem-
pontjából a teljes életciklus során?

• Figyelembe veszik-e a nők és a férfiak élelmi-
szer-ellátási preferenciáit?

• Figyelembe veszik-e a női és a férfi kedvezménye-
zettek elérésének lehetséges különbségeit?

• Rendelkezésre állnak-e értékelések a nők és a férfi-
ak eltérő igényeit és preferenciáit illetően a cél-
csoportok között?

• Van-e különbség a nők és a férfiak anyagi támo-
gatása között?

• Figyelembe veszik-e a nők és a férfiak eltérő igé-
nyeit az anyagi támogatást illetően a teljes élet-
ciklus során?

• Mérlegelik-e, hogy az anyagi támogatás miként 
sodorhatja olyan helyzetekbe a nőket és a férfia-
kat, amelyek akár veszélyeztethetik az életüket? 

• A női és férfi kedvezményezettek elégedettsége

• Női és férfi tulajdonú vállalkozások a beszállítók 
körében
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Az ESZA+ egészségügyi ágának mutatói (79)

(79) Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ESZA+ egészségügyi ága közvetlen irányítás alá tartozik, ezért nem ugyanazon szabályok vonatkoznak rá, mint az ESZA+ megosztott irányítású fő ágára.

Mutatók Kérdések a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák) 

Az egészségügy területén folyó integrált munka és a programeredmények felhasználási szintje 
a nemzeti egészségügyi politikákban:

• Az európai referenciahálózatok által támogatott betegek száma

• Az egészségügyi technológiák közös klinikai értékelésének száma

• Az átadott bevált módszerek száma

• A programeredmények felhasználási mértéke a nemzeti egészségügyi politikákban az „előtte/
utána” kérdőívek mérései szerint

• Van-e különbség abban, hogy az európai referen-
ciahálózatok hogyan támogatják a nőket és a férfi-
akat?

• A nemek szerint lebontott mutatók mutatnak-e 
mennyiségi különbségeket? Amennyiben az eu-
rópai referenciahálózatok által támogatott nők és 
férfiak számában van különbség, az mivel magya-
rázható?

• Több nő fér-e hozzá az egészségügyi technológi-
ák közös klinikai értékeléséhez, mint férfi?

• Átadják-e a bevált módszereket, ideértve a nők 
és a férfiak egészségi helyzetének leírását és az 
életciklus során fennálló eltérő egészségügyi igé-
nyeiket?

• A nőkkel vagy a férfiakkal kapcsolatban használnak 
több eredményt a nemzeti egészségügyi politi-
kákban? Miért használják ritkábban a másik nem 
eredményeit?

• Rendelkezésre áll a nemek közötti egyenlőség 
szempontjait szem előtt tartó vizsgálat az egész-
ségügyi technológiáról

• A kérdőív eredményei a nőkre és férfiakra lebont-
va

• A támogatott technológia által kezelt egészségügyi 
kérdések típusa, ideértve a nők és férfiak eltérő 
igényeit és egészségügyi problémáit

• A nemekkel kapcsolatos eredményeket felhasz-
nálják az egészségügyi technológiák és az egész-
ségügyi politikák fejlesztésében 
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Európai Tengerügyi és Halászati Alap

Közös mutatók

Prioritás Mutató Kérdések a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
mutatókkal kapcsolatban

Mutatók (példák)

A fenntartható halászat és a ten-
geri biológiai erőforrások védel-
mének előmozdítása 

A maximális fenntartható hozam szintjén kiaknázott 
állományokból kirakodott mennyiségek alakulása 
Az uniós halászflotta nyereségességének alakulása • Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak tulajdo-

nában lévő flották számában és jövedelmezőségében?

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak foglalkoz-
tatása között?

• Női és férfi tulajdonú vállalkozások és jövedelmező-
ségük

• Női és férfi foglalkoztatottak száma a flottában és az 
ilyen vállalkozásokban

A védelmi, fenntartási és helyreállítási intézkedések 
hatálya alá tartozó Natura 2000 területek és más, 
a tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv sze-
rinti védett tengeri területek kiterjedése (ha)
Az elektronikus helymeghatározási és fogásbejelentő 
berendezéssel felszerelt halászhajók százalékos aránya

• Kinek származik majd előnye ezekből az intézkedésekből? • A nők és férfiak tulajdonában lévő halászhajók száma

Hozzájárulás az uniós élelmiszer-
biztonsághoz versenyképes és 
fenntartható akvakultúra és pi-
acok révén 

Az Unió akvakultúrás termelése értékének és mennyi-
ségének alakulása 

• Milyenek a nők és a férfiak foglalkoztatási szintjei az 
ágazatban?

• Milyenek a foglalkoztatási feltételeik? Vannak különbsé-
gek a nemek között? Ha igen, miért? 

• A nők és a férfiak foglalkoztatásával kapcsolatos mu-
tatók

A kirakodások értékének és mennyiségének alakulása

A fenntartható kék gazdaság 
növekedésének elősegítése és 
a virágzó part menti közösségek 
támogatása 

A GDP alakulása a tengeri statisztikai célú területi 
egységek nómenklatúrája szerinti 3. szintű régiókban 
A fenntartható kék gazdaságban létesült (teljes mun-
kaidős egyenértékben kifejezett) álláshelyek száma

• Milyen munkahelyeket teremt a fenntartható kék gaz-
daság? Mind a nőket, mind a férfiakat ösztönzik arra, 
hogy ilyen munkakörökben dolgozzanak?

• Rendelkezésre állnak a nemek közötti egyenlőség szem-
pontjait szem előtt tartó értékelések a fenntartható kék 
gazdaságban érintett különböző csoportokról?

• Kinek származik majd előnye a fenntartható kék gazda-
ság növekedéséből? A nőknek és a férfiaknak egyenlő 
mértékben származik majd előnyük belőle? 

• A fenntartható kék gazdaságban létesült (teljes mun-
kaidős egyenértékben kifejezett) álláshelyek száma 
nők és férfiak szerint lebontva

• A nemek közötti egyenlőség szempontjait szem előtt 
tartó, rendelkezésre álló értékelések 

A nemzetközi óceánpolitikai irá-
nyítás erősítése, valamint bizton-
ságos, védett, tiszta és fenntart-
hatóan kezelt tengerek és óceá-
nok biztosítása 

A parti őrségi feladatok ellátására vonatkozó európai 
együttműködéshez hozzájáruló közös műveletek szá-
ma 

• Milyen közös műveletek végrehajtására kerül sor, ame-
lyek hozzájárulnak az európai együttműködési felada-
tokhoz?

• A nők és a férfiak is részt vesznek ezekben a műveletek-
ben? Miért/miért nem?

• A parti őrségben foglalkoztatott nők és férfiak

• Az irányítási struktúrákban részt vevő nők száma/
aránya 
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Franciaország: A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének előmozdí-
tása az operatív programok releváns mutatóinak meghatározásával

Franciaországban a nemek közötti egyenlő-
ség horizontális elvét kettős megközelítés 
útján fogadták el az ESZA „növekedésre és 
integrációra” irányuló nemzeti operatív prog-
ramjában. A nemek szerint lebontott mutatók 
használata az ERFA és az ESZA összes francia 
operatív programjában megkönnyíti a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítését a programok 
végrehajtása során. Ezek a mutatók úgy mérik 
a nők és a férfiak részvételét, hogy nemekre 
lebontott információkat szolgáltatnak a telje-
sítményről és az eredményekről.

A nemek szerint lebontott adatok alapján az 
országban a nők és a férfiak eltérő helyzetét 
és igényeit figyelembe vevő elemzések célzott fellépést tesznek lehetővé a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításához. Ilyenek például az ESZA operatív programjában szereplő olyan 
intézkedések, amelyek a nők foglalkoztatásának, képzésének, oktatásának és vállalkozói kész-
ségének javítására irányulnak. A francia ESZA mindhárom prioritása – foglalkoztatás, szakmai 
pályák és szegénység – szempontjából nemek szerint lebontott teljesítmény- és eredmény-
mutatókkal rendelkezik. A nemek közötti egyenlőség a projektek kiválasztásának kulcseleme.

A francia ESZA operatív programjának eredménymutatói (80) a következők:
• a foglalkoztatott nők és férfiak száma a részvétel után, beleértve az önfoglalkoztatókat is;
• a foglalkoztatott 55 év feletti nők és férfiak száma a részvétel után, beleértve az önfoglal-

koztatókat is; valamint
• a képzést vagy tanulmányokat folytató nők és férfiak száma a részvétel után.

A teljesítménymutatók között a következők szerepelnek:
• a részt vevő munkanélküli nők és férfiak száma;
• a részt vevő 55 évnél idősebb nők és férfiak száma;
• a részt vevő gazdaságilag inaktív nők és férfiak száma;
• a részt vevő 25 évnél fiatalabb nők és férfiak száma;
• a részt vevő 25 évnél fiatalabb nők száma;
• a szülési szabadságon lévő vagy a munkaerőpiacra visszatérő részt vevő nők száma. 

További források

(80) A fentieknek megfelelően a nők és a férfiak számára vonatkozó mutatóknak ideális esetben a nők és férfiak arányát is tartalmazniuk 
kell, hogy lehetővé tegyék az esetleges egyenlőtlenségek jobb megjelenítését.

A nemek közötti egyenlőség mennyiségi ás minő-
ségi mutatóiról az alábbi forrásokban talál további 
információt:

• Az EIGE adatbázisa a társadalmi nemek mu-
tatóiról

• Genderstatisztikai adatbázis
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https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-statistics-indicators
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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7. eszköz: A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő projektkiválasztási kritériumok 
meghatározása

Ez az eszköz az irányító hatóságok és a monitor-
ingbizottságok számára nyújt segítséget a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő pro-
jektek kidolgozásához, valamint a nemek közötti 
egyenlőség szempontjait szem előtt tartó projekt-
kiválasztási kritériumok meghatározásához. Az 
irányító hatóságok eme támogatása létfontosságú 
ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség hori-
zontális elvként épüljön be az uniós alapok által 
finanszírozott összes tevékenységbe.

A CPR 67. cikke előírja: A műveletek kiválasztásakor 
az irányító hatóságoknak olyan kritériumokat és 
eljárásokat kell megállapítaniuk és alkalmazniuk, 
amelyek megkülönböztetésmentesek, átláthatóak, 
biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, és figye-
lembe veszik az Európai Unió Alapjogi Chartáját, 
valamint a fenntartható fejlődés elveit.

Lépések a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő projektek 
fejlesztésének és kiválasztásának 
támogatásához

A projektkidolgozási és -kiválasztási folyamat 
kezdetén rendkívül fontos a potenciális pályázók 
támogatása. A megfelelő támogatás biztosítása 
érdekében az irányító hatóságok és a monitoring-
bizottságok a következőket tehetik:

• a projektpályázati felhívásokban és a források 
felhasználásáról szóló minden egyéb bejelen-
tésben világossá teszik, hogy a nemek közötti 
egyenlőség horizontális elv, amelyet tiszteletben 
kell tartani és be kell építeni a gyakorlatba;

• világosan elmagyarázzák, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontjai a projekt kiválasztási 
kritériumainak részét képezik;

• a pályázati felhívásokban konkrét információk-
kal szolgálnak a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó követelményekről; valamint

• a következő ellenőrző listát használják a felhí-
vások előkészítéséhez.

Irányadó ellenőrző lista a pályázati felhívások 
előkészítéséhez

1. lépés: Egyértelművé teszi-e a felhívás, hogy 
a nemek közötti egyenlőség horizontális elvét be 
kell építeni a projektelemzésbe?

Az irányító hatóságok és a monitoringbizottságok 
az alábbi kérdéseket tehetik fel:

• Egyértelműen elmagyarázza-e a pályázati fel-
hívás, hogy a projektet annak alapján értékelik, 
hogy a nemek közötti összehasonlító elemzés 
(azaz a nők és férfiak helyzete és igényei közötti 
különbségek elemzése) szerepel-e a pályázat-
ban?

• Kifejezetten megköveteli-e a pályázati felhívás 
a minőségi és mennyiségi adatok szerepelteté-
sét a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
trendek vagy minták leírására?

• Szerepel-e a pályázati felhívásban, hogy a pá-
lyázatnak hivatkoznia kell a finanszírozási alapok 
szerinti, nemek közötti egyenlőséggel kapcso-
latos nemzeti vagy szubnacionális célokra?

2. lépés: Elmagyarázza-e a felhívás, hogy 
a nemek közötti egyenlőség horizontális elvét 
alkalmazni kell a projekt célkitűzéseiben és 
mutatóiban?

• Világossá teszi-e a pályázati felhívás, hogy a pá-
lyázatot annak alapján értékelik, hogy a projekt 
célkitűzései:
– mind nők, mind férfiak esetében teljesülnek-e;
– tartalmazzák-e a célkitűzések nők és férfiak 

szerinti lebontását; és/vagy
– tartalmaznak-e a nemek közötti egyenlőség-

gel kapcsolatos konkrét célkitűzéseket és 
célokat (vagyis azokat a célkitűzéseket, ame-
lyeket mind a nők, mind a férfiak esetében 
teljesíteni kell a nemek közötti egyenlőség 
fokozása érdekében)?

• Megköveteli-e a pályázati felhívás, hogy az 
egyénekre vonatkozó összes mutatót nemek 
szerint lebontsák annak ellenőrzése érdeké-
ben, hogy mind a nők, mind a férfiak esetében 
teljesülnek-e a célok?

• Megköveteli-e a pályázati felhívás a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó mutatók 
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meghatározását annak érdekében, hogy adott 
esetben megkönnyítsék a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos célkitűzések irányába tett 
előrehaladás nyomon követését?

3. lépés: Szerepel-e a felhívásban, hogy a nemek 
közötti egyenlőség horizontális elvét be kell 
építeni a projekt forrásainak tervezett 
felhasználásába?

• Egyértelművé teszi-e a pályázati felhívás, hogy 
a pályázatokban meg kell határozni a források 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása céljából 
történő felhasználásának módját?

• Egyértelművé teszi-e a felhívás, hogy a pá-
lyázatokban ismertetni kell, miként segíti elő 
a projekt a nők és a férfiak egyenlő hozzáfé-
rését az erőforrásokhoz, a szolgáltatásokhoz 
és a beruházásokhoz a célcsoportok körében?

4. lépés: Előírja-e a felhívás, hogy 
a projektcsapatban nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó kompetencia szükséges?

• Ismerteti-e a pályázati felhívás, hogy a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó belső kompe-
tencia, illetve a nemek közötti egyenlőség külső 
szakértőinek bevonására szánt költségvetés 
kidolgozása milyen szerepet játszik a projektek 
kiválasztásában?

• Világossá teszi-e a felhívás, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó kompetencia miként 
és milyen mértékben követelménye a képzési 
és értékelési odaítélési folyamatoknak?

5. lépés: Ismerteti-e a felhívás, hogy a nemek 
közötti egyenlőség elvét alkalmazni kell a projekt 
nyomon követése és értékelése során?

• Megköveteli-e a pályázati felhívás a projekt 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos cél-
kitűzéseinek/eredményeinek/hatásainak nyo-
mon követéséhez és értékeléséhez, valamint 
a korrekciós intézkedések végrehajtásához 
alkalmazandó módszerek leírását?

• Ismerteti-e a pályázati felhívás, hogy minden 
pályázatban meg kell határozni, hogyan történik 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzések és eredmények értékelése?

A projektkiválasztási szempontok ellenőrző 
listája

A pályázatok értékelésekor az irányító hatóságok 
és a monitoringbizottságok a következő kérdések 
alapján dolgozhatják ki és alkalmazhatják a kivá-
lasztási szempontokat:

1. lépés: Elemzés

• Tartalmazza-e a pályázat a beavatkozási terület 
nemek közötti összehasonlító elemzését (azaz 
a nők és férfiak helyzete és igényei közötti 
különbségek elemzését – a maguk sokféle-
ségében – és a vonatkozó egyenlőtlenségek 
azonosítását)?

• Alkalmaznak-e minőségi és mennyiségi, nemek 
szerint lebontott adatokat a nemek közötti 
különbségek és a minták leírására?

• Hivatkozik-e az elemzés a finanszírozási alapok-
hoz kapcsolódó nemzeti és/vagy szubnacionális, 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó célokra?

2. lépés: Célkitűzések és mutatók

• Tartalmaz-e a projekt nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos konkrét célokat (vagyis 
olyan célkitűzéseket, amelyeket mind a nők, 
mind a férfiak esetében teljesíteni kell a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása érdekében)?

• Ismertetik-e a pályázatban, miként kíván hoz-
zájárulni a projekt a nemek közötti egyenlőség 
átfogó céljaihoz?

• Szerepel-e a pályázatban, hogy a projekt cél-
kitűzései mind a nők, mint a férfiak esetében 
– a maguk sokféleségében – teljesülni fognak-e, 
és milyen módon?

• Meghatároztak-e konkrét, nemek közötti egyen-
lőségre vonatkozó mutatókat a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzések nyomon 
követésének megkönnyítése érdekében?

• Nemek szerinti lebontásban szerepelnek-e az 
általános mutatók annak ellenőrzése érdeké-
ben, hogy mind a nők, mind a férfiak esetében 
teljesülnek-e a célok?

Használja az EU szakpolitikai célkitűzéseit irány-
mutatásként, az 1. eszköz és az alábbi, 3. táblázat 
segítségével:
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3. táblázat. Nemek közötti egyenlőség az Unió szakpolitikai célkitűzéseiben

Szakpolitikai 
célkitűzések 

A nemek közötti egyenlőség szempontjai 

A nők és a férfiak egyenlő 
mértékű gazdasági füg-
getlensége

Egyenlő értékű munkáért 
egyenlő díjazás

• A nemek közötti bérkülönbség csökkentése

• A foglalkoztatottság növelése (és a szegmentáció visszaszorítása)

• A nők oktatásának támogatása

• A munka és a magánélet közötti egyensúly; az egyedi mutatók között szerepel:
– A férfiak gondozással kapcsolatos tevékenységekkel töltött idejének növekedése
– A nők és a férfiak foglalkoztatásának növelése, ideértve a migráns nőket, a formális gon-

dozási gazdaságban
– A nők fizetett munkához való hozzáférésének és fizetett munkaórákkal töltött idejének 

növelése

• A nemi sztereotípiák felszámolása

• A munkaerőpiac nemi alapú szegregációjának csökkentése

• A rugalmas munkafeltételek és a családi okból kivett szabadság támogatása

• A női vállalkozók számának növelése

• A gyermekgondozási szolgáltatások rendelkezésre állásának és minőségének javítása

• A társadalmi befogadás támogatása

• A gondozási ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javítása a többi eltartott szá-
mára

• A nők társadalmi kirekesztése és szegénysége elleni küzdelem

• A szülők ás gondozók védelmének támogatása
Egyenlőség a döntéshoza-
talban

• A nők döntéshozatalban és vezetésben való részvételének növelése

Méltóság, sérthetetlenség 
és a nemi alapú erőszak 
megszüntetése 

• A nemi alapú erőszak megelőzésének támogatása és az áldozatok védelme

• A férfiak és fiúk szerepének növelése a nők elleni erőszak felszámolásában

A projekt célkitűzései szélesebb perspektívát is 
felölelnek, így nemcsak a nemi szempontokra, 
hanem más jellemzőkre is irányulnak. Fontos 
például, hogy a célkitűzések a „nők” és a „férfiak” 
széles kategóriáin belül további lebontásokat is 
tartalmazzanak, olyan további társadalmi-de-
mográfiai jellemzőkkel, mint például az életkor, 
a társadalmi-gazdasági háttér, a szegénység, a faji 
és etnikai hovatartozás, a lakóhely (vidéki/városi), 
a fogyatékosság, a szexuális irányultság (leszbikus, 
meleg, biszexuális, transznemű stb.) és a vallás. 
Továbbá minden tematikus prioritásnak ideális 
esetben olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely 
figyelembe veszi az „interszekcionalitást” (azaz az 
egyéni jellemzők interszekcionalitását, és azt, hogy 
ezek miként hatnak egymásra vagy „keresztezik 

egymást”, és ennélfogva miként hatnak a nemi 
egyenlőtlenségekre).

3. lépés: Tevékenységek és végrehajtás

• Terveznek-e konkrét tevékenységeket a projekt 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos cél-
jainak elérésére?

• Van-e kapcsolat a projekt tervezett nemek 
közötti összehasonlító elemzése és a nemek 
közötti egyenlőség célkitűzéseinek megha-
tározása között? Ismerteti-e a projekt, hogy 
ezt a kapcsolatot hogyan veszik figyelembe 
a (meglévő egyenlőtlenségek csökkentésére 
irányuló) tevékenységek fejlesztése során, és 
azok várható eredményeit illetően?
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4. lépés: A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
kompetencia

• Van-e hozzáférésük a projekt részeként belső, 
nemi szempontokat figyelembe vevő kompe-
tenciához? Ha nincs, igénybe vesznek-e külső 
szakértői segítséget? Tartalmaz-e a projekt költ-
ségvetést ilyen külső szakértő igénybevételére?

• A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kom-
petencia követelménye-e a képzési és értékelési 
odaítélési folyamatoknak?

5. lépés: Ellenőrzés és értékelés

• Ismerteti-e a pályázat, hogyan fogja a projekt 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

célkitűzéseit/eredményeit/hatásait nyomon 
követni és értékelni?

• Ismertetik-e a pályázatban, milyen korrekciós 
intézkedéseket hajtanak végre a projektben, 
ha nem éri el a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseit/eredményeit/hatásait?

• Ismerteti-e a pályázat, hogyan fogja a projekt 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
célkitűzéseit/eredményeit/hatásait értékelni?

Végül az irányító hatóságoknak és a monitoringbi-
zottságoknak a következő kérdést mindenképpen 
fel kell tenniük: megfelel-e a pályázat ezeknek 
a kiválasztási szempontoknak? Ha nem, akkor 
kiegészítő információkat kérhetnek, és csak ezután 
végezhető el a végső értékelés.

Belgium: Kötelező projektértékelés kiválasztás előtt a nőkre és a férfiakra gyakorolt 
lehetséges hatások vizsgálata révén

Belgiumban minden operatív programnak figyelembe kell vennie a nők és a férfiak megélt 
valóságát. Minden szakaszban mérlegelni kell, hogy a program hogyan befolyásolhatja – ked-
vezően és/vagy kedvezőtlenül – a nők és a férfiak eltérő helyzetét és igényeit. Ezért minden 
projektjavaslatot elemeznek és értékelnek, figyelembe véve a nőkre és a férfiakra gyakorolt 
lehetséges hatásait, valamint azt, hogy miként befolyásolhatja a nemek közötti egyenlőséget.

Az operatív program szintjén, a projekt szintjén és a pályázati felhívások során is interszekci-
onális elemzést alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy figyelembe veszik a nők és a férfiak megélt 
valóságát, valamint azok interszekcionális jellemzőit, például az életkort, a társadalmi-gazdasági 
helyzetet, a fogyatékosságot, a fajt, az etnikai hovatartozást, a vallást és az egyéb lényeges 
társadalmi-demográfiai adatokat. Figyelembe veszik továbbá a nők és férfiak munkaerőpiaci 
helyzetével, oktatásban való részvételével és a különböző vállalkozásokban és ágazatokban 
való munkavégzésük lehetőségeivel kapcsolatban gyűjtött adatokat és azok elemzését is. 
Ha lehetséges, az elemzés során az adatokat más társadalmi-gazdasági dimenziókkal is ösz-
szehasonlítják. A fiatal nők például eltérő helyzetekkel szembesülhetnek és más igényekkel 
rendelkezhetnek, mint idősebb társaik.

Minden pályázati felhívásnak ismertetnie kell, hogy a projekt miként járul hozzá a nemek kö-
zötti egyenlőséghez, ami a projekt kiválasztási folyamatának fontos szempontja. A pályázók 
számára tájékoztatókat szerveznek a projekttervezés elősegítése érdekében. Idetartoznak 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos információk, a nemek közötti egyenlőségről szóló 
törvények és szakpolitikák, valamint a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének módszerei 
és eszközei. További tudatosságnövelő intézkedés a nemek közötti egyenlőségről szóló online 
képzési platform kialakítása. Emellett egy gyakorlati útmutató is megjelent a nemek kérdé-
sének szempontjairól és a projektekbe történő integrálásáról. Ez az útmutató segíti a pályá-
zókat abban, hogy a projekttervezés során figyelembe tudják venni a nők és a férfiak megélt 
valóságát. Emellett a monitoringbizottságokat is segíti abban, hogy figyelemmel kísérjék 
a projekt hozzájárulását a nemek közötti egyenlőséghez. Minden projektet a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kritériumok alapján értékelnek. A programozási időszak során 
nemek szerint bontott mutatókat használnak a nemek közötti egyenlőség irányába történő 
előrelépés mérésére.
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Finnország: Projektkiválasztási szempontok

Finnországban a pályázók számára új kérdéseket dolgoz-
tak ki a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan a 2014 
és 2020 közötti finanszírozási időszakra. A pályázóknak 
a következő kérdésekre kell válaszolniuk:

Igen Nem Fejtse ki (ki kell 
tölteni)

A projekt során a nemi dimenzió szem-
pontjából értékelték a működési kör-
nyezetet.
A nemi dimenzió szempontjait sikere-
sen érvényesítették a projektben.
A projekt fő célja a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása.

Ezeket a kérdéseket értékelési szempontként használják fel a finanszírozási döntésekhez.

7.a. kiegészítő eszköz: 
A nemek közötti egyenlőség 
szempontjait szem előtt tartó 
megállapodások (szerződések 
vagy támogatási 
megállapodások) 
projektvégrehajtók 
részvételével
A projektkiválasztási folyamat után, amely egyértel-
műen meghatározott, a nemek közötti egyenlőség 
szempontjaira összpontosító szempontok alapján 
zajlik, a projekt végrehajtóira vonatkozó alapvető 
követelményeket is fontos meghatározni. Ezekről 
projektmegállapodásokban vagy szerződésekben 
kell rendelkezni.

Ellenőrző lista a projektfinanszírozáshoz 
kapcsolódó megállapodásokhoz és 
szerződésekhez

Projektmegállapodások és szerződések meg-
szövegezésekor az irányító hatóságok az alábbi 
kérdéseket tehetik fel:

• Ismerteti-e a megállapodás, hogy a projekt 
végrehajtása során kötelező megfelelni a ne-
mek közötti egyenlőség horizontális elvének?

• Meghatároz-e a megállapodás olyan konkrét 
lépéseket, amelyeket végre kell hajtani, hogy 
megfeleljenek a nemek közötti egyenlőség 
követelményének?

• Konkrétan rendelkezik-e arról, hogy a projekt-
végrehajtás során kötelező figyelembe venni 
a nők és a férfiak eltérő helyzetét és igényeit?

• Megemlíti-e kifejezetten a megállapodás, hogy 
a projekt során kötelező használni a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítását segítő for-
rásokat?

• Meghatároz-e a megállapodás olyan konkrét 
célokat és eredményeket, amelyeket el kell érni 
a nemek közötti egyenlőséget illetően? Például:
– Egyértelműen tükrözi-e a megállapodás, 

hogy ezeket a célokat és eredményeket mind 
a nők, mind a férfiak esetében el kell érni?

• Megemlítik-e a megállapodásban meghatáro-
zott eljárások a nemekkel kapcsolatos konkrét 
elvárásokat, például:
– a jelentésekben szereplő adatokat a nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozóan, különös 
tekintettel a nemek szerint lebontott sta-
tisztikai adatokra a kedvezményezettekre 
vonatkozóan;

– a pénzügyi források elosztását és felhaszná-
lását és a jelentések eredményeit; valamint

– többek között a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő kommunikációs 
megközelítéseket.
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• Ha eskü alatt tett nyilatkozatot kell benyújtani, 
az tartalmaz olyan részt, amely figyelembe 
veszi a nemi dimenziókat? Azaz a források ked-
vezményezettjeinek nyilatkozniuk kell-e, hogy 
megértették: a nemek közötti egyenlőség ho-
rizontális elv, és a források felhasználásakor 
figyelembe kell venni?

• Rendelkezik-e arról a kiosztott forrásokról vagy 
támogatásokról szóló megállapodás, hogy 
a nemek közötti egyenlőséget szükséges elő-
feltételként kell figyelembe venni a források 
felhasználása során?
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8. eszköz: A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
forráselosztás nyomon követése az uniós alapokon belül

Ez az eszköz angol nyelven a következő címen érhető el: https://eige.europa.eu/publications/gender-
budgeting-step-step-toolkit.

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
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9. eszköz: A nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítése a projekttervezés során

Az eszköz bemutatása

Ez az eszköz ahhoz nyújt útmutatást, hogy ho-
gyan alkalmazza projektszinten a partnerségi 
megállapodásokban és operatív programokban 
megfogalmazott, a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket és mutatókat. Nemzeti 
és szubnacionális szinteken a projekt tervezési, 
végrehajtási és nyomonkövetési szakaszában kell 
használnia az irányító hatóságoknak. Az irányító 
hatóságok arra is használhatják az eszközt, hogy 
iránymutatást nyújtsanak a helyi szereplők és 
projektvégrehajtók számára.

Az eszköz támogatja a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő projektek kiválasztási 

szempontjainak és eljárásainak a végrehajtását 
a javasolt közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CRP) 67. cikkében megfogalmazott rendelkezé-
sekkel összhangban (COM(2018) 375 final):

A műveletek kiválasztásakor az irányító ható-
ságnak olyan kritériumokat és eljárásokat kell 
megállapítania és alkalmaznia, amelyek meg-
különböztetésmentesek, átláthatóak, biztosítják 
a nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe veszik 
az Európai Unió Alapjogi Chartáját, valamint 
a fenntartható fejlődés és az Unió környezetvédel-
mi politikájának irányelveit az EUMSZ 11. cikkének 
és 191. cikkének (1) bekezdése szerint.

A rendeletekről az 1. eszközben olvashat bővebben.

Lépések a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséhez a projekttervezés során

Az eszköz négy lépésből áll:

1. lépés: A projekt összehangolása a partnerségi 
megállapodások és az operatív programok nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító célkitűzéseivel és mutatóival

2. lépés: A projektek megtervezése és felépítése

3. lépés: Projektvégrehajtás

4. lépés: Projektértékelés

1. lépés: A projekt összehangolása 
a partnerségi megállapodások és az operatív 
programok nemek közötti egyenlőséget 
előmozdító célkitűzéseivel és mutatóival

Fontos biztosítani, hogy a projektfelépítés minden 
egyes alap esetében meghatározza, hogyan fogja 
kezelni a nemek közötti meglévő szakadékot, illetve 

a nők és férfiak egyedi igényeit a beavatkozási te-
rületen. Az irányító hatóságok a következőképpen 
támogathatják a pályázókat:

• tájékoztatás nyújtása a nemek közötti egyen-
lőség partnerségi megállapodásokban és ope-
ratív programokban meghatározott céljaihoz 
és mutatóihoz;

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf
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• egyéb, nemek közötti egyenlőséggel kapcsola-
tos, kontextusfüggő információ nyújtása, amely 
releváns a pályázati felhívás szempontjából;

• tájékoztatás arról, hogyan kell a nemek kérdé-
sének szempontjait belefoglalni a pályázatba, 
és azokat hogyan kell értékelni; valamint

• annak biztosítása, hogy a pályázók rendelkez-
zenek a beavatkozási terület nemek közötti 
összehasonlító elemzéséhez szükséges infor-
mációkkal és kapacitással.

1a. lépés: A nemek közötti összehasonlító elemzés 
lebonyolítása

A nemek közötti összehasonlító elemzés (81) célja 
a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek és kü-
lönbségek azonosítása – a maguk sokféleségében –, 
valamint ezen egyenlőtlenségek mögöttes okainak 
meghatározása. A nemek közötti összehasonlító 
elemzés elvégzéséhez tegye a következőket:

1. Információk és részletesen lebontott 
adatok gyűjtése a célcsoportra vonatkozóan:

Ez olyan statisztikai adatokat jelent, amelyek 
megfelelően tükrözik a célcsoportot nők és 
férfiak szerint részletesen lebontva. Tartalmaz-
niuk kell a releváns jellemzőkkel kapcsolatos 
adatokat, például az életkort, a faji és etnikai 
hovatartozást, a lakóhelyet, az iskolázottság 
szintjét, a különböző ágazatokban való foglal-
koztatottságot, a különböző ágazatokban való 
vállalkozást, a bérszintet, az időbeosztást és/
vagy egyéb vonatkozó kérdéseket.

• Az adatok gyűjtését és bemutatását mindig 
nemek szerint bontva kell elvégezni, hiszen ez 
az elsődleges, átfogó osztályozási szempont. 
Például a „fiatalokra” vagy „idősekre” vonatkozó 
adatok gyűjtésekor és elemzésekor a célcsopor-
tokat nemek szerint kell csoportosítani.

• Az egyes jellemzőkre vonatkozó mennyiségi 
adatokon túl a nemek közötti összehasonlító 
elemzésnek minőségi adatokat is figyelembe 
kell vennie az emberek megélt tapasztalatai-
ról. Azt is fel kell tüntetni, hogyan használják 
fel a nők és a férfiak egymástól eltérő módon 
a szolgáltatásokat, és hogy milyen forrásokat 
kellene biztosítani e különbségek kezelésére. 

(81) A nemek közötti összehasonlító elemzés elvégzéséről további információt a 3. eszközben, valamint a következő hivatkozáson talál: EIGE: 
Gender analysis [Nemek közötti összehasonlító elemzés]. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-analysis

Például a különböző emberek – idősebb nők 
és férfiak, fiatalabb nők és férfiak, fiúk és lá-
nyok, szülők és gondozók, munkába járók stb. 
– egymástól eltérő módon használják a közte-
rületeket attól függően, hogy milyen neműek, 
korúak, hol élnek stb. Ez azonban más ténye-
zőktől is függ – például jövedelemszintektől, 
a munkafeltételektől és a gyermekgondozási 
kérdésektől, a napszakoktól stb. A nemek kö-
zötti összehasonlító elemzésnek tágabb ösz-
szefüggésben kell szemlélnie azt, mit mond el 
nekünk egy sor adat az emberek mindennapi  
életéről.

• Több különböző forrásból származó adatok 
felhasználásával mélyebben megismerhetjük 
a nemek közötti különbségeket, az emberek 
igényeit és a megélt valóságukat. Használjon 
minél több forrást, például helyi, szubnacionális 
és nemzeti tanulmányokat vagy konzultációkat, 
statisztikai hivatalok adatait, tudományos mun-
kákat, szakpolitikai jelentéseket, és kombinálja/
dolgozza fel az ezekből a forrásokból származó 
adatokat.

• Amikor nem állnak rendelkezésre adatok a főbb 
jellemzőkre való lebontásban, például nemre, 
fajra, etnikumra, korra, fogyatékosságra stb. 
vonatkozóan, azt hiányként kell kezelni. Az 
adatbővítés szükségességét jelezni kell a projekt 
célkitűzéseiben és a jelentésekben.

2. A nemek közötti egyenlőtlenségek és azok 
alapvető okainak meghatározása:

Miután elkészítette az adatok bontását ahhoz, 
hogy egyértelmű képet kapjon a célcsoportról, 
az alábbi kulcskérdések használatával jobban 
megérthet néhány alapvető különbséget a nők 
és a férfiak között, és elemezni tudja a különb-
ségek okait:

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
munkaerőpiaci részvétele között? Mely foglal-
koztatási területeken vannak túlsúlyban a nők 
vagy a férfiak?

• Mi a különbség a nők és a férfiak keresete között? 
Van-e számottevő különbség abban, hogy hány 
nő és hány férfi dolgozik részmunkaidőben? 
Több nőnek van-e egynél több részmunkaidős 
állása, mint férfinak?

file:///C:\Users\Andi\Documents\2020_Multi\01_07_2 óra\3.�eszközben
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
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• Mit árulnak el az idő vagy a szolgáltatások fel-
használásával kapcsolatos adatok arról, hogyan 
használják fel az idejüket a nők és a férfiak? Mit árul 
ez el a helyi szolgáltatások hiányosságairól a hoz-
záférhetőségre és az időbeosztásra vonatkozóan?

• Több nő foglalkozik-e gyermekek és más csa-
ládtagok gondozásával, mint férfi? A nők és 
a férfiak körében mely korcsoport lát el több 
nem fizetett gondozói munkát? Például a fi-
atalabb nők többet foglalkoznak-e gyermek-
gondozással, mint a férfiak? Foglalkoznak-e 
az idősebb férfiak házastársuk gondozásával? 
Milyen szolgáltatások támogathatják a külön-
böző embereket e szerepekben, és javíthatják 
egészségi állapotukat?

• Hogyan segíthetik az infrastruktúrák és az 
informatikai megoldások a gondozói terhek 
kezelését, a készségfejlesztést és a foglalkoz-
tatási lehetőségek kiszélesítését?

• Milyen következményekkel járnak a kérdésekre 
adott válaszok a célcsoportra, a munkaerőpiacra 
vagy a projektre nézve?

3. A célcsoporttal folytatott közvetlen 
konzultáció

Kérjük, vegye figyelembe véleményüket a pro-
jektjavaslatok kidolgozása és a projektek meg-
tervezése során. Hasznos konzultációs kérdések 
lehetnek a következők:

• Melyek a célcsoport megélt valóságai, elvárásai 
és szükségletei?

• Vannak-e különbségek ezek tekintetében a nők 
és a férfiak között?

• Egyaránt foglalkozik-e a tervezett projekt a férfi-
ak és a nők szükségleteivel? Figyelembe ve-
szi-e a különböző érdekeiket, szerepeiket és 
pozíciójukat?

• Hogyan járulhat hozzá még inkább a nők és 
a férfiak szükségleteinek kielégítéséhez?

• Amikor felteszi ezeket a kérdéseket, gondolja 
végig, hogy a nők és a férfiak között a források-
hoz (munka, pénz, hatalom, egészség, jóllét, 
biztonság, tudás-oktatás, mobilitás, idő stb.) 
való hozzáférés és az alapvető (polgári, szoci-
ális és politikai) jogaik gyakorlása tekintetében 
meglévő egyenlőtlenségek nemi hovatartozá-
sukon alapulnak-e vagy a nekik tulajdonított 
(társadalmi nemi) szerepeiken.

4. Gyűjtsön nemek szerinti adatokat és 
a munka és a magánélet közötti egyensúlyra 
vonatkozó adatokat!

Használjon nemzeti, regionális vagy helyi ada-
tokat, időbeosztással foglalkozó felméréseket 
és egyéb adatforrásokat.

5. Vonja le következtetéseit a nemi mintákról, és 
határozza meg azok mögöttes okait

Tegye fel az alábbi kérdéseket:

• Milyen különbségek vannak a nők és a férfiak 
között a projekt beavatkozási területén? Ren-
delkezésre állnak egyedi nemi minták? Vannak 
különbségek a normák és elvárások tekintetében 
a nők és a férfiak között?

• Mik a különbségek és/vagy nemi minták mö-
göttes okai? Milyen következményei vannak 
ezeknek a különbségeknek a célcsoportokra, 
a munkaerőpiacra és a projekt végrehajtására 
nézve?

1b. lépés: Nemspecifikus célkitűzések és mutatók 
meghatározása

A nemek közötti összehasonlító elemzés alapján 
alapos ismeretekre tesz szert a nők és a férfi-
ak közötti különbségekről, különféle igényeikről 
és a nemi mintákról. Keressen összefüggése-
ket az azonosított különbségek és minták, vala-
mint a partnerségi megállapodás, az operatív 
program célkitűzései között és a nemek közötti 
egyenlőség nemzeti vagy szubnacionális szintű 
célkitűzései között. Hogyan befolyásolják ezek 
a különbségek és minták az alap célkitűzéseinek  
elérését?

A nemek közötti összehasonlító elemzés ered-
ményei alapján alakítsa a projekt célkitűzéseit és 
mutatóit olyan módon, hogy megfeleljenek a nem-
specifikus sajátosságoknak. Ez azt jelenti, hogy 
gondoskodni kell arról, hogy a projekt célkitűzései 
hozzájáruljanak a nemek közötti egyenlőséget 
előmozdító célokhoz a beavatkozási területen. 
Mint a fentiekben megállapítottuk, a projekt cél-
kitűzéseit össze kell hangolni a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló nemzeti és szubnacionális  
célokkal.
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• A nemek közötti egyenlőséget előmozdító 
projekt célkitűzéseit hozzá kell igazítani a be-
avatkozási területhez, és a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos teljesítményre, részvételre 
és hatásra vonatkozó célkitűzések formájában 
kell megfogalmazni. Az alábbi kulcskérdést kell 
megválaszolni: Milyen hozzájárulásokat tehet, 
és milyeneket kell tennie a projektnek a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítása érdekében 
a beavatkozási területen?

• A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő projektmutatók (82) révén a nők 
és férfiak közötti kapcsolatok tekintetében 
bekövetkező változások mellett az állapotuk, 
igényeik és helyzetüket változásait is mérhetjük 
a projekttel vagy tevékenységgel összefüggően. 
A társadalmi változások és a projektek teljesítmé-
nyének/hatékonyságának méréseként a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
mutatók a következőképpen írhatók le:
– a teljesíteni kívánt minőség;
– az elérni kívánt cél mennyisége;
– a projektben érintett vagy abból profitáló 

célcsoport; valamint
– a projekt célkitűzéseinek eléréséhez előírt 

időkeret.

2. lépés: Projektek megtervezése és 
felépítése

A projektfelépítés és általánosabban a projektfej-
lesztés meg kell hogy határozza, hogyan fogják 
kezelni a nemek közötti meglévő különbségeket 
és/vagy a nők és férfiak egyedi igényeit a terü-
leten. Az irányító hatóságok a pályázatok elvárt 
tartalmának egyértelmű ismertetésével segíthetik 
a pályázók munkáját:

• a pályázó szervezet bemutatása, ideértve pél-
dául:
– a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 

küldetésnyilatkozat a szervezeti egységen 
vagy szervezeti kultúrán belül;

– a nemek közötti egyenlőséget érintő kom-
petenciák a szervezeten belül, így például 
a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
személyek és a témában jártas külső szakértő 
rendelkezésre állása;

(82) A nemekkel kapcsolatos mutatókról további információt a 6. eszközben, valamint a következő weboldalon talál: EIGE: Gender Statistics 
and Indicators [A nemekre vonatkozó statisztikák és mutató]. Elérhető a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-indicators

– a férfiak és a nők helyzete a vállalaton belül, 
például a nők és férfiak a hierarchia különböző 
szintjein, különböző munkakörökben, eltérő 
képesítéssel vagy eltérő munkafeltételekkel;

– a nemek közötti egyenlőség integrálása 
a szervezet minőségirányításába és -bizto-
sításába;

– a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
humánerőforrás-politikák, például a tobor-
zás, a képzés és a fejlesztés, az ismeretek és 
a kompetenciakezelés terén; valamint

– személyzeti erőforrások és kompetenciák 
a projektcsoporton belül;

• adott esetben a személyzet számára nyújtott 
külső támogatás vagy kapacitásépítés leírása 
a program nemek közötti egyenlőségre vonat-
kozó követelményeinek teljesítése érdekében;

• a projekt által vizsgálni kívánt kérdés nemek 
közötti összehasonlító elemzése, nemekre le-
bontott adatok és kutatási eredmények haszná-
latával, amelyek a nemek közötti különbségek 
okait is vizsgálják, és meghatározzák azokat 
a stratégiákat, amelyek révén a projekt orvo-
solhatja ezeket a különbségeket;

• a projekt célcsoportjainak bemutatása, nemek 
szerinti és más különféle jellemzők szerinti 
bontásban;

• a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
egyedi célkitűzések és mutatók, az összes te-
matikus célkitűzés/mutató nemi dimenzió szem-
pontjából történő elemzése mellett;

• azoknak a tevékenységeknek a leírása, amelyek 
révén a projekt elő fogja mozdítani a nemek 
közötti egyenlőséget (pl. a nemek közötti egyen-
lőség érvényesítésének megközelítése és/vagy 
pozitív cselekvési megközelítés);

• a szükséges támogatási struktúrák és a projekt 
összefüggéseinek, például a résztvevők finanszí-
rozásának, a projektszemélyzet nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kapacitásépítésére 
nyújtott finanszírozásnak, a projekttevékenysé-
gek helyének és időkeretének stb. ismertetése;

• a projekthez kapcsolódó információterjesztés 
bemutatása, azaz hogyan fogja a nőket és 
a férfiakat bevonni a maguk sokféleségében;

• a projekt nyomon követésre vonatkozó megkö-
zelítésének leírása, amelyben nemekre lebontott 

file:///\\homeserver\homes$\kosaedi\My documents\Checkout\2019.5932\6.�eszközben
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és a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezési adatokat 
kell felhasználni a projekt teljesítményének 
a célkitűzésekhez viszonyított értékeléséhez, 
és a nemek közötti egyenlőség tekintetében 
meghatározott mutatókat kell használni az 
előrehaladás méréséhez;

• annak bemutatása, hogyan fogják használni 
a projektben a nemek közötti egyenlőség elvét 
a belső és külső értékelések során, és hogyan 
fogják értékelni a nemek közötti egyenlőség 
tematikus és strukturális szempontjait a pro-
jekten belül (pl. a stratégiát, a módszereket és 
az eszközöket); valamint

• a projekt pénzügyi forrásainak, például a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos tevékenysé-
gek végrehajtásához és a kapacitásépítéshez 
rendelkezésre álló forrásoknak a részletes be-
mutatása.

3. lépés: Projektvégrehajtás

A projektvégrehajtásról szóló dokumentumokban 
be kell mutatni, hogyan fogják kezelni a nemek 
közötti meglévő különbségeket a projekt során, 
illetve a nők és férfiak egyedi igényeit a beavatko-
zási területen. Az irányító hatóságok a következők 
révén támogathatják a pályázókat:

– tájékoztatás arról, hogy a végrehajtásért 
felelősöknek biztosítaniuk kell a nemekre 
lebontott, megfelelő ellenőrzési adatok ösz-
szegyűjtését a projekt mutatóinak és célki-
tűzéseinek értékeléséhez; valamint

– a projektvégrehajtók támogatása a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó kompe-
tencia bővítésében – azaz a nemek közötti 
egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése és az Unió nemek közöt-
ti egyenlőséggel kapcsolatos kettős 
szemléletének árnyaltabb megértése, 
valamint e szemlélet gyakorlati végre-
hajtásának megértése.

4. lépés: Projektértékelés

Minden projektet értékelni kell a meghatározott, 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó mutatók 
felhasználásával annak megállapítása érdekében, 
hogy megvalósultak-e a nemek közötti egyenlőség-
gel kapcsolatos célkitűzései. Ha nem, korrekciós 
intézkedéseket kell végrehajtani. Az irányító ható-
ságok azzal támogathatják a projekt végrehajtóit, 
ha az alábbi kérdések áttekintését javasolják nekik:

• A projektet nemek közötti összehasonlító elem-
zés alapján dolgozták ki? Kidolgoztak-e egyedi 
célkitűzéseket és mutatókat a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatosan?

• Használtak-e nemek szerint lebontott adatokat?
• Megvalósította a projekt – részben vagy egész-

ben – a célkitűzéseit? Ha igen, melyek voltak 
a sikertényezők? Ha nem, miért nem? Milyen 
tényezők akadályozták, hogy a projekt meg-
valósítsa célkitűzéseit?

• Férfiak és nők is részt vettek a projekt megter-
vezésében és végrehajtásában?

• Bevezettek-e rendszereket annak ellenőrzésére, 
hogy a projektek kidolgozása, végrehajtása és 
nyomon követése során figyelembe vették-e 
a nemi dimenziót?

• Ismertették-e a kulcsszereplőkkel (például ok-
tatókkal, tanárokkal, munkáltatókkal és szociális 
partnerekkel) a nemi dimenzió integrálásának 
fontosságát?

• Rendelkezésre álltak-e belső vagy külső szak-
értők a projekt megvalósításához?

• Volt-e a projekt során kapacitásépítés és tu-
datosságnövelés a nemek közötti egyenlőség 
kérdéseiben?

• Rendelkezésre állt-e bármilyen mechanizmus 
arra, hogy felmérjék, mennyire elégedettek 
a női és a férfi kedvezményezettek a projekt 
eredményeivel? Ha igen, volt valamilyen lényeges 
különbség a nők és a férfiak elégedettségét 
illetően?
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Svédország: Az ESZA-tanács nemek közötti egyenlőséget előmozdító támogatási 
ügyfélszolgálata projektek megvalósításához

A svéd ESZA-tanács (az Európai Szociális Alap 
tanácsa) támogató szolgáltatást hozott lét-
re, amelynek részeként képzési és oktatási 
műhelytalálkozókat kínálnak a pályázók és 
a végrehajtók számára. Emellett támogatá-
si ügyfélszolgálatot is létrehoztak a nemek 
közötti egyenlőség előmozdítására a projekt 
végrehajtása során. Az ESZA által finanszí-
rozott valamennyi projekt számára elérhető 
ügyfélszolgálat konkrét tanácsokat ad a vég-
rehajtóknak a nemek közötti egyenlőség, az 
akadálymentesség és a megkülönböztetés-

mentesség elveinek szisztematikus integrálásához a projektjeikbe. Útmutatást nyújt a nemek 
közötti egyenlőség érvényesítéséhez, a nemek közötti összehasonlító elemzéshez, valamint 
ahhoz, hogy a projekt mind a nők, mind a férfiak számára remek lehetőségeket kínáljon, az 
egyenlőtlenségek továbbörökítése nélkül. A támogatási szolgáltatásokat online lehet igényelni, 
ami megkönnyíti a projektre pályázók, a végrehajtók és a támogatási ügyfélszolgálat közötti 
együttműködést. A gyorsan hozzáférhető támogatás elősegíti a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos intézkedések végrehajtását az ESZA révén finanszírozott projektekben.

Az ESZA-tanács támogatási ügyfélszolgálata 2016-ban 107 pályázótól és végrehajtótól beérkező 
147 kérésre válaszoltjárt el az online szolgáltatások használatával. Ezenkívül 12 esetben nyúj-
tott segítséget állami kérésre, hét esetben pedig a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 
kapcsolatos ismeretek és stratégia fejlesztéséhez nyújtott támogatást (83).

Az ESZA-tanács dedikált támogatási ügyfélszolgálatának webhelye kiegészítő információkat, 
gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokat, módszereket és eszközöket kínál annak érdeké-
ben, hogy a projektekben a tervezési szakasztól kezdve a végrehajtáson keresztül az értékelésig 
mindvégig érvényesüljenek a nemek közötti egyenlőség elvei. Kitér arra, hogy a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésének a projektciklus során a következő kritériumoknak kell megfelelnie:

• a projektet a nemek közötti egyenlőség terén jártas belső vagy külső szakértők bevonásával 
kell lefolytatni;

• a nemek közötti összehasonlító elemzést be kell építeni a projekt problémaelemzésébe;
• a projekttevékenységeket ennek az elemzésnek megfelelően a nemek közötti egyenlőség 

szempontjából releváns módon kell kialakítani; és
• a projekt értékelésében fel kell mérni, hogy megvalósultak-e a nemek közötti egyenlőséggel 

kapcsolatos célok, és a végrehajtási folyamat milyen mértékben érvényesítette a nemek 
közötti egyenlőséget.

(83) A svédországi ESZA éves végrehajtási jelentése szerint (2016, 2. oldal).
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A nemek közötti különbség kiküszöbölésére szolgáló specifikus és interszekcioná-
lis intézkedés Spanyolországban: „Calí – roma nők egyenlőségét előmozdító program”

Az ESZA 2014–2020-as társadalmi befogadást 
ösztönző és szociális gazdasági operatív prog-
ramja által támogatott Calí program a valós 
élethelyzetük alapos ismeretére építve a roma 
nők speciális igényeire ad választ.

A program célja a különösen kiszolgáltatott hely-
zetben lévő roma nők személyes fejlődésének 
elősegítése annak érdekében, hogy teljeskörűen 
gyakorolhassák polgári jogaikat, valamint képes-
ségeik és kompetenciáik megerősítése révén 
javítsák esélyeiket a munkaerőpiacon.

A program célkitűzései a következők:
• A roma nők társadalmi befogadásának elő-

mozdítása és foglalkoztatási esélyeik javítása 
olyan intézkedésekkel, amelyek hozzájárulnak 
társadalmi készségeik, foglalkoztathatóságuk 
és személyes készségeik fejlesztéséhez, továb-
bá előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget, 
a részvételt, valamint a munka és a magánélet 
közötti egyensúlyt.

• Harc a hátrányos megkülönböztetés ellen, és 
az egyenlőség előmozdítása, különös figyel-
met fordítva a többszörös megkülönbözte-
tésre, amely a roma nőket éri.

• A nemek közötti egyenlőség előmozdítása 
a roma férfiak és nők között, továbbá azon kul-
turális és társadalmi akadályok lebontásának 
elősegítése, amelyek megakadályozzák a roma 
nők társadalmi és gazdasági előrelépését.

• A családon belüli erőszakot elszenvedő roma 
nők támogatása.

• A tudatosság növelése a társadalomban, valamint a politikai döntéshozók, az érintett ága-
zatokban dolgozók (pl. tanárok, szociális vagy egészségügyi szakemberek stb.), a gazdasági 
szereplők körében, illetve magában a roma közösségben a romákkal és különösen a roma 
nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiákról.

• A nemek közötti egyenlőséghez, az esélyegyenlőséghez és a megkülönböztetésmentes-
séghez kapcsolódó szakpolitikák befolyásolása.

Pozitív eredmények a programban részt vevő nők életében

Három év után a Calí program jelentős eredményeket tud felmutatni az 1700 részt vevő nő 
életében: 245 résztvevő elhelyezkedett, 122-en pedig folytatták tanulmányaikat. Emellett 
a program a nemek közötti egyenlőség előmozdításához is hozzájárul a roma közösségen belül: 
összesen 786, nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságnövelő kezdeményezésre 
került sor, amelyekben a legkülönbözőbb életkorú 2050 roma férfi és 3360 roma nő vett részt.
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A fénykép forrása: https://www.gitanos.org/que-
hacemos/areas/gender_equality/cali_programme.html
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Jelentéstétel, ellenőrzés és értékelés

10. eszköz: A nemi dimenzió beépítése az ellenőrzési 
és értékelési folyamatokba

Az eszköz bemutatása

Ez az eszköz az irányító hatóságok és a monitor-
ingbizottságok számára nyújt segítséget az „ér-
tékelési tervek” kidolgozásához, ideértve a félidei 
és az utólagos értékeléseket is.

Az értékelési terv felvázolja a program értékelésé-
nek módját, ideértve a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzéseket és mutatókat is. A terv 
része a programok rendszeres értékelése – amely-
nek célja a végrehajtás minőségének javítása és 
a következő programszakasz megtervezésének 
elősegítése –, valamint a 2024-es félidei érté-
kelés és az egyes programok 2029-es utólagos 
értékelése. Minden értékelésnek figyelembe kell 
vennie a program nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos szempontjait.

Különböző lehetőségek vannak annak értékelésére, 
hogy a programok miként integrálták a nemek 
közötti egyenlőséget, és melyek a nemek szem-
pontjából releváns eredményei. Ilyenek az alábbiak:

• 1. értékelési lehetőség. A nemek közötti 
egyenlőség programban történő megvalósu-
lásának előzetes értékelése (önkéntes).

• 2. értékelési lehetőség. A program nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos eredménye-
inek nyomon követése azáltal, hogy a nemek 
kérdésének szempontjait beépítik a program 
fő értékeléseibe (félidei és utólagos értékelé-
sek), valamint rendszeresen jelentést tesznek 
a monitoringbizottságnak.

• 3. értékelési lehetőség. További releváns 
értékelések, az irányító hatóságok javaslatai 
szerint.

• 4. értékelési lehetőség. A nemek közötti 
egyenlőség szempontjai szerinti költségve-
tés-tervezés értékelése az alábbi keretelvek 
szerint.

Egy konkrét értékelés célja annak felmérése, hogy 
a program milyen mértékben volt hatással a nemek 

közötti különbségre a beavatkozási területen, 
hogyan alkalmazták a nemek közötti egyenlőség 
szempontjából releváns folyamatokat, illetve milyen 
mértékben használták fel a kombinált alapokat 
vagy programokat a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos problémák kezelésére.

A nemek közötti egyenlőség integrálásának 
lépései az ellenőrzési és értékelési 
folyamatokba

1–3. értékelési lehetőség

Az értékelésnek fel kell mérnie a programtervben, 
a pénzügyi tervben vagy más programdokumen-
tumokban szereplő, nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célok teljesülését. Ehhez a program 
által meghatározott, nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó mutatókat kell használni.

Ha nem határoznak meg konkrét, a nemek kö-
zötti egyenlőséggel kapcsolatos célokat, akkor az 
általános értékelési kritériumokat kell használni 
a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
39. cikkében foglaltaknak: a hatékonyságnak, az 
eredményességnek, a relevanciának, a koher-
enciának és az uniós hozzáadott értéknek meg-
felelően. Az alábbi kérdések iránymutatásként  
használhatók.

Relevancia

• Hatékonyan hozzájárult-e a program a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításához szükséges 
kedvező feltételek megteremtéséhez?

• Figyelembe vették-e a programban mind a nők, 
mind a férfiak gyakorlati és stratégiai igényeit?

• Hozzájárult-e a program a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos nemzeti, szubnacionális 
és uniós politikai kötelezettségvállalásokhoz és 
megbízásokhoz?

• Következetes és koherens volt-e a programban 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdések kezelése a végrehajtási szakaszban?
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• Történtek-e módosítások a nemek közötti egyen-
lőség viszonyait befolyásoló külső tényezőkre 
(pl. gazdasági válság, új kormány stb.) reagálva?

• A programot releváns, lebontott adatok alapján 
hozták-e létre?

• Figyelembe vették-e a program során a célcso-
portokkal és más érintett intézményi érdekelt 
felekkel folytatott egyeztetésekből származó 
információkat?

Hatékonyság

• Hatékonyan használta-e a program az erőfor-
rásokat olyan eredmények eléréséhez a nemek 
közötti egyenlőség terén, amelyek mind a nők, 
mind a férfiak számára előnyösek voltak?

• Garantálták-e a program ellenőrzési, jelentés-
tételi és értékelési mechanizmusai a nemek 
közötti egyenlőség szempontjainak beépítését 
és ezek bizonyítékokkal való alátámasztását?

• Következetesen használták-e a jelentéstételi 
mechanizmusokat?

• Meg lehet-e határozni az erőforrások elosztása 
és az eredmények közötti kapcsolatokat?

• Amennyiben az erőforrások elosztása pozitív 
vagy negatív eredményekkel járt a nők vagy 
a férfiak számára, elősegítette-e ez az információ 
a korrekciós intézkedéseket vagy a „következő 
szakasz” végrehajtását?

Eredményesség

• Elérte-e a program a tervezett eredményeket?
• Elősegítették-e a program azonosítható eredmé-

nyei a nemek közötti egyenlőséget, és hatással 
voltak-e a nemek közötti különbségekre helyi/
szubnacionális szinten?

• Vannak-e kimutatható előnyök a célcsoportok 
számára? Van-e különbség a nők és a férfiak 
között az elért eredmények tekintetében?

• A mutatókat és az egyénekre vonatkozó ada-
tokat lebontották-e nemek szerint a program 
tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon 
követéséhez?

• Származott-e előnye az érdekelt feleknek (szer-
vezetek, intézmények, közvetett célcsoportok) 
a program beavatkozásaiból a nemek közötti 

(84) Forrás: Osika, I., & Klerby, A. (nincs évszám): Gender Budgeting – en checklista. Elérhető a következő címen: https://www.jamstall.nu/
wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf

(85) Elson, D. (2006): Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW, UNIFEM, New York. Elérhető 
a következő címen: https://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-govern-
ment-budgets-for-compliance-with-cedaw

egyenlőség érvényesítésére irányuló intézményi 
kapacitásépítés és az alkalmazottak nemek kö-
zötti egyenlőségre vonatkozó kompetenciájának 
fejlesztése szempontjából?

Koherencia

• Hogyan kombinálták az uniós alapok nyújtotta 
finanszírozást a nemek közötti különbségek 
kezelése és a nemek közötti egyenlőség előmoz-
dítása érdekében? Például, hogyan használták 
fel a kombinált alapokat az infrastruktúra-ellátás 
javításához, a munka és a magánélet közötti 
egyensúly megteremtéséhez, a helyi kész-
ségbázis fejlesztéséhez, a nők munkaerőpiaci 
részvételének előmozdításához, valamint a sok-
színűség növeléséhez a kkv-k vezetőségében és 
az egyéb ipari és foglalkoztatási ágazatokban?

• Hogyan juttatták érvényre a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos közös célkitűzéseket 
az uniós alapoknál, és hogyan ellenőrizték és 
jelentették együttesen ezeket a célkitűzéseket?

Európiai uniós hozzáadott érték

• Hogyan tükrözi a program a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására vonatkozó uniós 
célkitűzéseket?

• Eredményezett-e a program hozzáadott érté-
ket a nemek közötti egyenlőség előmozdítása 
szempontjából, összehasonlítva a tagállamok 
ettől független fejlődésével ezen a téren? Például 
eredményezett-e előrelépést az olyan különböző 
tényezők folyományaként, mint a koordináció 
javulása, a jogbiztonság, a nagyobb hatékonyság 
vagy a kiegészítő jelleg?

4. értékelési lehetőség

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvé-
nyesítő költségvetés-tervezés értékelése (84) az 
államháztartás négy szempontjára vonatkozó 
következő keretelveken alapulhat (85). Az értékelés 
összpontosíthat e szempontok egyikére, vagy akár 
mind a négyre is. Felmérheti a teljes program 
költségvetését, egy kiválasztott területet vagy egy 
adott projektet.

https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Gender-Budgeting-en-checklista.pdf
https://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
https://gender-financing.unwomen.org/en/resources/b/u/d/budgeting-for-womens-rights-monitoring-government-budgets-for-compliance-with-cedaw
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1. A program értékelése e négy államháztartási 
szempont közül egy vagy több alapján

• Kiadások: Mit finanszíroznak? Ki a kedvezmé-
nyezett? Milyen nemek közötti különbségeket 
céloznak meg? Hogyan éri el a finanszírozás 
mind a nőket, mind a férfiakat az igényeiknek 
megfelelően? (Például ki melyik munkaerőpiaci 
programban vesz részt?)

• Jövedelem: Ki fizet adót, hozzáadottérték-adót 
és/vagy díjakat? Kinek kell bizonyos szolgálta-
tásokat a saját zsebéből fizetnie?

• Makrogazdasági hatások: Milyen hatással 
volt a program a fizetett és nem fizetett munka 
megoszlására a nők és a férfiak között? Milyen 
hatása volt a helyi vagy szubnacionális gazdasági 
növekedésre és fenntarthatóságra?

• Döntéshozatali eljárások: Hogyan képviseltet-
ték magukat a nők és a férfiak a program dön-
téshozatalában? Például hogyan terjesztették 
és tették megfelelővé az alapvető információkat 
a különböző érdekelt felek számára?

E területek értékelése olyan átfogó kérdésekre 
adhat választ, mint például:

• A program költségvetésében szereplő források 
elérték-e mind a nőket, mind a férfiakat?

• A nők és a férfiak képesek voltak-e az igénye-
iknek megfelelő szolgáltatásokhoz hozzáférni?

• Valódi átalakulást hozott-e a program? Például 
hatott-e azokra a mögöttes normákra és érté-
kekre, amelyek továbbörökítik a nemek közötti 
különbségeket?

2. Az erőforrások elosztásának értékelése 
a program alaptevékenységében a számok, 
igények és preferenciák függvényében

A program során nemek szerinti lebontásban – és 
amennyiben lehetséges, más jellemzők szerinti 
lebontásban, például életkor, gazdasági helyzet, 
faji és etnikai hovatartozás, fogyatékosság, idő-
beosztás, közterületek, közintézmények és állami 
források használata stb. – összegyűjtött adatok 
figyelembevételével végezzen költségvetés- vagy 
tevékenységelemzést. Az elemzés részeként:

• meghatározhatja a teljes végrehajtott költség-
vetést;

• felteheti a kérdést: „Kikhez ért el a program?” 
Így azonosíthatja a célcsoportokat és a róluk 
rendelkezésre álló egyedi adatokat;

• felhasználhatja az összegyűjtött adatokat, a ren-
delkezésre álló tanulmányokat, kutatásokat és az 
állampolgári megkereséseket, hogy meg tudja 
határozni, hogy az erőforrásokat a célcsoport 
igényeinek és preferenciáinak kielégítésére 
használták-e fel;

• kiszámíthatja az erőforrások elosztását a nemi 
dimenzióval kapcsolatban – például kiszámíthat-
ja a külön a nők és külön a férfiak csoportjára 
fordított költségeket, illetve az egy főre eső 
költségeket is nemek szerinti lebontásban; 
valamint

• összehasonlíthatja a különbségeket, és felteheti 
a következő kérdést: „Milyen hatással lenne 
a program teljes költségvetésére, ha a nők 
és a férfiak azonos összegű támogatásban 
részesülnének?”

3. Annak értékelése, hogy milyen mértékben volt 
szükség alternatív és kiegészítő források és 
tevékenységek bevonására

Értékelje, hogy a program forrásain túlmenően 
milyen mértékben volt szükség alternatív vagy 
kiegészítő források és tevékenységek bevonására. 
Idetartozhat:

• a szabadidő, a fizetetlen vagy önkéntes munka;
• magánfinanszírozás a díjak és egyéb költségek 

fedezésére;
• egyéb állami finanszírozás a helyiségek, köz-

lekedés és egyéb tevékenységek fedezésére; 
valamint

• alternatív magánszektorbeli termékek és szol-
gáltatások használata.

Fontos feltenni az alábbi kérdéseket:

• Milyen infrastrukturális beruházás kísérte 
a programtevékenységeket?

• Ki használja ezeket a forrásokat? (Bontsa le az 
adatokat/elemzést nők, férfiak és egyéb releváns 
jellemzők szerint.)

4. Nemek közötti összehasonlító értékelés

• Elemezze a 2. és 3. szintű értékelés eredményeit. 
Van-e különbség a források nők és férfiak sze-
rinti elosztásában (felhasználásában)?
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• Milyen normák és értékek léteznek? Ezek a nor-
mák és értékek nemspecifikusak?

• Eltérően bánnak-e a nőkkel és a férfiakkal a prog-
ramban? Magasabb vagy alacsonyabb értéket 
rendelnek-e azokhoz a tevékenységekhez, ame-
lyekben inkább nők dominálnak, mint azokhoz, 
amelyekben inkább férfiak?

5. A nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés értékelésének 
egyéb szempontjai

Mit jelent a beruházás? Vizsgálja meg, mi-
lyen nemi dimenziókkal rendelkeznek a fizikai 
infrastruktúrák beruházásai. Ilyenek például 
a nők és férfiak számára egyaránt hozzáférhető 
szolgáltatások és létesítmények, vagy a munka 
és a magánélet közötti egyensúlyt, valamint 
az informatikai bővítést és digitális társadalmi 
befogadást ösztönző beruházások – például 
a gyermekgondozás, a szociális és idősgondozás, 
az akadálymentes közlekedés, a digitális otthoni 
ellátás támogatása stb. A gondozólétesítmé-
nyek – például bölcsődék és a több generáció 
ellátására alkalmas szociális létesítmények – fizi-
kai infrastruktúrájának bővítése előmozdíthatja 
a helyi munkaerőpiac és adóalap növekedését 
azáltal, hogy új, fenntartható, jelentős beruházási 
megtérüléssel jellemezhető munkahelyek jönnek 
létre. A helyi gondozói munkaerőt és a kapcsolódó 
készségeket érintő beruházások például kezelni 
tudják a nemi alapú foglalkoztatási szegregációt, 
ami azt jelenti, hogy olyan foglalkozásokba kell 
befektetni, amelyekben a nők felülreprezentáltak 
(és alulértékeltek). Továbbá azt is meg kell vizsgálni, 
hogy az informatikai és a digitális infrastruktúra 
bővítésére irányuló erőfeszítések kezelni tudják-e 
a nők alulreprezentáltságát a jobban fizetett, 
műszaki jellegű szakmákban.

A projektirányítás és az irányítási dokumen-
tumok nemi szempontokon alapulnak? Fontos 
feltenni az alábbi kérdéseket:

• Tartalmaznak-e ezek a dokumentumok a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatos célkitűzése-
ket, valamint az uniós alapokról szóló rendele-
tekkel kapcsolatos egyedi irányelveket a nemek 
közötti egyenlőség tekintetében?

• Tartalmaznak-e nemek szerint lebontott adato-
kat? Szóhasználatuk megfelel-e a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő szóhasználatnak?

• Egyaránt képviseltetik-e magukat nők és férfiak 
a program igazgatási és monitoringbizottsá-
gaiban?

Valódi átalakulást hoz-e a program? Vizsgálja 
meg, hogy a programban elosztott forrásokat 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítását ösz-
tönző célkitűzések vezérelték-e? A nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségve-
tés-tervezés a programok elemzésének, megter-
vezésének és eredményeinek az államháztartás 
szempontjából történő átalakítására szolgáló 
megközelítés. Holisztikusabb gondolkodásmó-
dot igényel az infrastruktúra, a készségek és 
a foglalkoztatás fejlesztésének nemi dimenzióit 
illetően, miközben küzd a nemi sztereotípiák és 
a nemi alapú korlátok felszámolásáért. Például 
egy munkaprogram értékelése során mérlegelje, 
hogy a program tartalmaz-e olyan komponenseket, 
amelyek növelik a nők fizetett munkához jutását. 
A nők készségeinek fejlesztésére irányuló képzé-
sek mellett szintén kulcsfontosságú elem lehet 
a gyermekgondozás finanszírozása, az időbeosztás 
javítása integrált közlekedési megoldásokkal és 
szolgáltatásokkal, valamint a digitális kommuniká-
ciót vagy a rugalmas munkafeltételeket elősegítő 
technológiai innovációk.

Ausztria: Nemi szempontok az uniós alapokra irányuló értékelésekben

Az osztrák partnerségi megállapodással összhangban a monitoringbizottságok támogatták 
azokat az értékeléseket, amelyeknek szerves része a nemi dimenzió. Az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap operatív programjának értékelése például magában foglalja az uniós horizontális 
alapelvek külön értékelését, ideértve a nemek közötti egyenlőség érvényesítésével foglalkozó 
tevékenységeket a program egyes prioritási tengelyei mentén. Az értékelésben az érdekelt 
felek is tevékenyen részt vettek, és projektirányító csoportokban és műhelytalálkozókon ér-
tékelték a programokat.
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Az Európai Szociális Alap (ESZA) nyomon követése és értékelése érdekében a korai szakaszban 
két külön fókuszcsoport alakult, amelyek közül az egyik a nemek közötti egyenlőség érvényesí-
tésével, a másik pedig a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozott. A két csoport figyelemmel 
kíséri, hogy az ESZA-ból finanszírozott intézkedések milyen eredményeket érnek el a nők és 
férfiak közötti egyenlőtlenségek felszámolása terén. Az ESZA által finanszírozott tevékenysé-
gek külső értékelése magában foglalja az Unió horizontális alapelveinek értékelését, különös 
tekintettel a megkülönböztetésmentességre és a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (EMVA) monitoringbizottságában a nők és a férfiak 
egyenlő arányban képviseltetik magukat, ideértve az érintett szociális partnerek képviselőit is. 
Az EMVA 2014–2020 közötti finanszírozási időszakára vonatkozóan az alábbi három értékelést 
irányozták elő a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban:

• egy nemek közötti egyenlőségi mutatót a nők és a férfiak foglalkoztatásáról és életkörül-
ményeiről szubnacionális szinten;

• a LEADER program esélyegyenlőségi szempontjait vizsgáló értékelést; valamint
• egy átfogó értékelést a nemek közötti egyenlőségről, amely széleskörűen értékeli az EM-

VA-programok részeként a nemek közötti egyenlőség előmozdítására nyújtott támogatásokat.

További források

Az alábbi hivatkozáson többet tudhat meg az 
érdekelt felek között zajló egyeztetésekről és 
a gyakorlati megközelítésekről:

• A nemek kérdésében érdekelt felekkel való 
konzultációk

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-stakeholder-consultation
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11. eszköz: Jelentéstétel a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos kiadásokról az uniós alapokon belül

A nemek közötti egyenlőséget előmozdító költ-
ségvetési kiadások nyomon követése a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költ-
ségvetés-tervezés fontos eleme. Ehhez használja 
a 8. eszközt. Ugyanakkor, habár a költségvetési jut-
tatások kategorizálásuk szerinti nyomon követése 
a 8. eszközben előremutató, a kiadások nyomon 
követésének folyamata sokkal részletesebb

A nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások 
nyomon követéséhez a pénzeszközök felhasználá-
sának és a kiadások nemek közötti egyenlőséggel 
való összefüggésének mélyebb megértése szük-
séges. Honnan tudhatjuk, hogy a kiadások valódi 
átalakulást hoznak-e, és előmozdítják-e a nemek 
közötti egyenlőséget és a méltányosságot? Ki 
fog profitálni a finanszírozásból? Mi fog meg-
változni? Hogyan kerül sor a változásra? Ezekre 
a kérdésekre nem lehet csupán egy nyomkövetési 

rendszer segítségével válaszolni. Az alábbiakban 
a különböző megközelítésekről készült listák be-
mutatják a kiadások nyomon követésében jelen 
lévő részletesség mértékét.

A nemek közötti egyenlőséget előmozdító kiadások 
nyomon követésének előfeltétele a vezetőségben 
meglévő szándék és a mélyreható ismeretekkel 
rendelkező szakértői gárda (az utóbbiról bővebben 
lásd az EIGE nemi szempontú intézményi átalaku-
lásra vonatkozó eszköztárát).

A nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kiadások nyomon követése

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
sokféle megközelítés létezik a kiadások nyomon 
követésére. A legfontosabb megközelítéseket 
a következő táblázat mutatja be:

Megközelítések Rövid tartalom
A költségvetés nemi szempontú pénz-
ügyi ellenőrzése

A nemi szempontú pénzügyi ellenőrzés a nemek közötti egyenlőség di-
menziójából elemzi a kiadásokat. Ezért erre a költségvetés végrehajtása 
után kerül sor. Az ilyen folyamatok azt vizsgálják, hogy miként osztották 
fel az erőforrásokat, és mi volt az eredmény a tervezetthez képest a nők 
és a férfiak, illetve a fiúk és a lányok körében, a csoportokat a maguk 
sokféleségében vizsgálva. Az ellenőrzést ideális esetben független és 
illetékes hatóságnak (központi költségvetési hatóságnak vagy más füg-
getlen testületnek) kell elvégeznie. 

A nemek közötti egyenlőséget, vala-
mint a nők jogait előmozdító költség-
vetési juttatások nyomon követése

• 8. eszköz

A nemek közötti egyenlőségre össz-
pontosító kiadási incidencia elemzé-
se

A nemek közötti egyenlőségre összpontosító kiadási incidencia elemzése 
a kiadások megoszlását méri a nők és a férfiak, illetve a fiúk és a lányok 
között, a csoportokat a maguk sokféleségében vizsgálva. Az ilyen folya-
matok egy adott szolgáltatás egységköltségét vizsgálják, majd kiszámít-
ják, hogy ezt a szolgáltatást milyen mértékben használják nők, férfiak, 
fiúk és/vagy lányok (további jellemzők is felvehetők a szükséges lebontás 
szintjétől függően, például kor, faji és etnikai hovatartozás, vallás, vidéki/
városi lakóhely stb.). Ez az elemzés meghatározhatja például, hogy a nők 
és a férfiak milyen mértékben és milyen módon részesültek a közszolgál-
tatások, többek között a tömegközlekedési infrastruktúra, az egészségügy 
és/vagy az oktatás kiadásaiból.

A nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-ter-
vezés értékelése

• 10. eszköz

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-institutional-transformation
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További források

További információ a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezésről:

• A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet a nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-tervezésről

• A Women’s Budget Group az eszköztárban 
megtalálható nemek közötti egyenlőség szem-
pontját érvényesítő költségvetés-tervezésről

• Az ENSZ Szervezete a Nemek Közötti Egyen-
lőségért és a Nők Társadalmi Szerepvállalásá-
nak Növeléséért: A nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés 
a gyakorlatban: képzési kézikönyv

• A nemek közötti egyenlőség szempontját ér-
vényesítő költségvetés-tervezés végrehajtása 
Bécsben

http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/gender-budgeting.htm
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
https://wbg.org.uk/resources/gender-responsive-budgeting-resources/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2010/1/gender-responsive-budgeting-in-practice-a-training-manual
https://www.wien.gv.at/finanzen/budget/gender-budgeting.html
https://www.wien.gv.at/finanzen/budget/gender-budgeting.html
https://www.wien.gv.at/finanzen/budget/gender-budgeting.html
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EIGE. Elérhető a következő címen: https://eige.
europa.eu/

EIGE (2017): Gender equality boosts economic growth 
[A nemek közötti egyenlőség fellendíti a gazdasági 
növekedést], EIGE, Vilnius. Elérhető a következő 
címen: https://eige.europa.eu/news-and-events/
news/gender-equality-boosts-economic-growth

EIGE (nincs évszám): Relevance of gender in the 
policy area of economic and financial affairs. 
Elérhető a következő címen: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-
and-financial-affairs

EIGE: Agriculture and rural development. Elérhető 
a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/agriculture-and-rural-
development

EIGE: Concepts and definitions. Elérhető 
a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/concepts-and-definitions

EIGE: EIGE’s Gender Institutional Transformation 
Toolkit. Elérhető a következő címen: https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/
institutional-transformation

EIGE: Entrepreneurship. Elérhető a következő címen: 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
policy-areas/entrepreneurship

EIGE: Gender analysis [Nemek közötti összehasonlító 
elemzés]. Elérhető a következő címen: https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/
gender-analysis

EIGE: Gender implications for employment, 
labour market policies and reforms. Elérhető 
a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/policy-areas/employment

EIGE: Gender indicators [A nemekre vonatkozó 
statisztikák és mutató]. Elérhető a következő címen: 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
methods-tools/gender-indicators

EIGE: Gender mainstreaming in the EU Member 
States. Elérhető a következő címen: https://eige.
europa.eu/gender-mainstreaming/countries

EIGE: Gender Mainstreaming Toolkits. Elérhető 
a következő címen: https://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming/toolkits

EIGE: Gender Statistics Database [A nemekre vonatkozó 
statisztikai adatbázis]. Elérhető a következő címen: 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/
browse/bpfa

EIGE: Reconciliation of work and private life. 
Elérhető a következő címen: https://eige.europa.
eu/gender-mainstreaming/resources/italy/work-
life-balance-measures-help-reconcile-work-private-
and-family-life

EIGE: Stakeholder consultations and practical 
approaches. Elérhető a következő címen: https://
eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-
tools/gender-stakeholder-consultation

EIGE: What is gender mainstreaming: Representation 
in gender mainstreaming. Elérhető a következő címen: 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/
what-is-gender-mainstreaming

Európai Parlament (2018): Ismertetők az Európai 
Unióról: A férfiak és nők közötti egyenlőség, Európai 
Parlament, Brüsszel. Elérhető a következő címen: 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/59/equality-between-men-and-women

Európai Parlament (2018): Ismertetők az Európai 
Unióról: A Lisszaboni Szerződés, Európai Parlament, 
Brüsszel. Elérhető a következő címen: http://www.
europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-
treaty-of-lisbon

Európai Unió (2000): Az Európai Unió Alapjogi 
Chartája, EU, Brüsszel. Elérhető a következő 
címen: https://ec.europa.eu/info/aid-development-
cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/
eu-charter-fundamental-rights_en

Európai Unió (2007): Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés. EU, Brüsszel. Elérhető a következő 
címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Európai Unió (2007): Az Európai Unióról szóló 
Szerződés, EU, Brüsszel. Elérhető a következő 
címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
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Európai Unió (nincs évszám): EU-szerződések, EU, 
Brüsszel. Elérhető a következő címen: https://
europa.eu/european-union/law/treaties_en

GenderCoP. Elérhető a következő címen: http://
standard.gendercop.com/efs-thematics/index.html

Includegender.org (nincs évszám): 4R Method. 
Elérhető a következő címen: http://www.
includegender.org/toolbox/map-and-analyse/4r-
method/

Includegender.org (nincs évszám): SWOT. Elérhető 
a következő címen: https://www.includegender.
org/toolbox/plan-and-prepare/swot/

Nemek Közötti Egyenlőséggel Kapcsolatos 
Kutatásokat Végző Svéd Titkárság (2014): Gender-
equal communication. Elérhető a következő címen: 
https://www.samband.is/media/jafnrettismal/
Gender-equal-communication-pdf.pdf

Spanish Equality Policy Network (nincs évszám): 
¿Qué es la Red de Políticas de Igualdad? 
Elérhető a következő címen: http://www.
igualdadgenerofondoscomunitarios.es/ (spanyol 
nyelven)

Swedish ESF support site. Elérhető a következő 
címen: https://esfsupport.esf.se/ (svéd nyelven)

Women’s Budget Group (Egyesült Királyság). 
Elérhető a következő címen: https://wbg.org.uk/

Uniós alapok – rendeletek a 2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozóan (2018. június)
A KAP-ról és az EMVA-ról szóló rendelet 
(COM(2018) 392 final). Elérhető a következő 
címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A392%3AFIN

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(COM(2018) 375 final). Elérhető a következő 
címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN

Az ERFA-ról és a Kohéziós Alapról szóló rendelet 
(COM(2018) 372 final). Elérhető a következő címen: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=COM%3A2018%3A372%3AFIN

Az ESZA+ rendelet (COM(2018) 382 final). Elérhető 
a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0382

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról (ETHA) 
szóló rendelet (COM(2018) 390 final). Elérhető 
a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM:2018:390:FIN

Videók
EIGE (2017): Economic benefits of gender equality: 
STEM [A nemek közötti egyenlőség gazdasági előnyei: 
STEM], EIGE, Vilnius. Elérhető a következő címen: 
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM

EIGE (2017): Economic benefits of gender equality: 
Labour market activity and equal pay [A nemek 
közötti egyenlőség gazdasági előnyei: munkaerőpiaci 
aktivitás és egyenlő bér], EIGE, Vilnius. Elérhető 

a következő címen: https://www.youtube.com/
watch?v=afWKAs_XOrE

EIGE (2019): What is gender budgeting? [Mit jelent 
a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés?], EIGE, Vilnius. Elérhető 
a következő címen: https://www.youtube.com/
watch?v=cqjt4EUakvw
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EIGE (2019): Education and economy, EIGE, Vilnius. 
Elérhető a következő címen: https://www.youtube.
com/watch?v=LwldSLe4waQ

A helyi önkormányzatok és régiók svédországi 
szövetsége (2014): A nemek közötti egyenlőség 
fenntartható megvalósítása – film a  nemek 
közötti egyenlőség általános érvényesítésének 
gyakorlatáról, SKL Jämställdhet, Stockholm. Elérhető 
a következő címen: https://www.youtube.com/
watch?v=udSjBbGwJEg

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (2016): Decent 
Work and the Care Economy. Elérhető a következő 
címen: https://www.ilo.org/global/topics/care-
economy/dw-and-care-economy/lang--en/index.
htm

UN Women (Az ENSZ Szervezete a Nemek 
Közötti Egyenlőségért és a Nők Társadalmi 
Szerepvállalásának Növeléséért) (2017): What is 
gender responsive budgeting? [Mit jelent a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés?], UN Women, New York. 
Elérhető a következő címen: https://www.youtube.
com/watch?v=mquOclPJYPs
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KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

SZEMÉLYESEN
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz 
legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

TELEFONON VAGY E-MAILBEN
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos 
kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást
—  az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak 

fel díjat a hívásért),
—  a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
—  e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

ONLINE
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén:  
https://europa.eu/european-union/index_hu

UNIÓS KIADVÁNYOK
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: 
https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van 
szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától 
(lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

UNIÓS JOGSZABÁLYOK ÉS KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től 
megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

AZ EU ÁLTAL GONDOZOTT NYÍLT HOZZÁFÉRÉSŰ ADATOK
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós 
adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt 
díjmentesen letölthetők és felhasználhatók
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