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JAVASLATOK 

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: 

a nők és a lányok életének átformálása az uniós külkapcsolatok keretében (2016–2020)” 

című közös szolgálati munkadokumentumra1, 

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése a 

fejlesztési együttműködés keretében” című uniós cselekvési terv megújításáról szóló, 

2015. október 8-i állásfoglalására2, 

A. mivel a nők és lányok a világ sok részén továbbra is nemi alapú erőszak, többek között 

nemi erőszak, rabszolgaságra kényszerítés, emberkereskedelem, kényszerházasság, 

becsületbeli bűncselekmények, a női nemi szervek megcsonkítása és kegyetlen és 

embertelen büntetések áldozatai, ami kínzásnak, az élethez, a szabadsághoz, az 

igazságszolgáltatáshoz, a méltósághoz és a biztonsághoz, valamint testi és lelki 

épségükhöz fűződő alapvető jogaik és szexuális és reproduktív önrendelkezéshez való 

joguk megsértésének minősül; mivel a nők ellen megnyilvánuló semmilyen 

megkülönböztetést és erőszakot nem lehet semmiféle politikai, társadalmi, vallási, 

kulturális, népi, illetve törzsi hagyományok alapján igazolni; 

B. mivel ahol létezik a halálbüntetés, azt a nők esetében a többi nő megfélemlítése céljából a 

kínzással egyenértékű módon (például megkövezéssel) hajtják végre, az áldozatok testét 

meggyalázva (például nyilvános akasztás esetén); 

C. mivel a nők és lányok elleni erőszak az emberi jogok megsértésének legelterjedtebb 

formája a világon, amely kortól, iskolázottságtól, jövedelemtől, társadalmi helyzettől és 

származási vagy lakhely szerinti országtól függetlenül a társadalom valamennyi rétegét 

érinti, és a nők és férfiak közötti egyenlőség egyik fő akadályát képezi; 

D. mivel a „feminicídium” (nőgyilkosság) kifejezés a nők elleni erőszaknak a Belém do 

Pará-i egyezmény 1. cikkében megalkotott jogi fogalommeghatározásán alapul: „a nők 

elleni erőszak a női mivolton alapuló minden olyan cselekmény vagy magatartás, amely 

halált, sérüléseket vagy fizikai, szexuális vagy pszichikai szenvedést okoz a nőknek akár 

közéleti szempontból, akár magánéletükben”; 

E. mivel az EU elkötelezett az iránt, hogy valamennyi fellépésében előmozdítsa a nemek 

közötti egyenlőséget és biztosítsa a nemek közötti egyenlőség szempontjainak 

érvényesülését; 

F. mivel az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos, a 2015–2019 közötti időszakra 

vonatkozó cselekvési terv utal a megkülönböztetésmentesség, a nemek közötti egyenlőség 

és a női szerepvállalás Unión belüli és kívüli ösztönzésére; 

G. mivel a lányok és a nők igen gyakran nem férhetnek hozzá a jó minőségű oktatáshoz, és 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0350.  
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mivel házasságkötés vagy gyermekek születése esetén gyakran arra kényszerítik őket, 

hogy abbahagyják tanulmányaikat; 

H. mivel fegyveres konfliktusok idején a nők és a gyermekek – különösen a menekült, 

menedékkérő vagy hontalan nők és gyermekek – a társadalom legkiszolgáltatottabb 

csoportjainak részét képezik; mivel továbbá a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő 

kamaszlányokat fenyegető veszélyek humanitárius válságok idején jelentősen 

fokozódnak;  

I. mivel a szegénységi küszöb alatt élő egymilliárd személy háromötöde nő1; 

J. mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alapokmánya rögzíti, hogy az elérhető 

legmagasabb szintű egészséghez való jog gyakorlása fajtól, vallástól, politikai 

meggyőződéstől, valamint gazdasági vagy szociális körülményektől függetlenül minden 

ember egyik alapvető joga2; 

K. mivel a világ összes írástudatlan emberének (960 millió fő) kétharmada nő, lány vagy 

gyermek3; 

L. mivel a terrorizmus és a fegyveres konfliktusok erősödése a közel-keleti és észak-afrikai 

térségben az erőszak e formáinak jelentős növekedéséhez vezetett, az erőszakos 

közösülést és a nők és lányok rabszolgaságra kényszerítését rendszeresen háborús 

fegyverként alkalmazzák, és az emberkereskedelem, különösen a nő- és 

gyermekkereskedelem a terrorista tevékenységek finanszírozásának egyik forrása; mivel a 

nők részvétele a béketeremtő folyamatokban és a demokratikus reformokban 

kulcsfontosságú azok sikeréhez; 

M. mivel a nők és lányok szexuális és reproduktív egészségéhez kapcsolódó jogainak 

tiszteletben tartására, védelmére és érvényesítésére irányuló egyértelmű kötelezettség 

ellenére az erőszak továbbra is gyakori és elterjedt jelenség sok államban; 

N. mivel az UNICEF szerint évente világszerte több mint 500 000 nő hal bele a szülésbe4; 

O. mivel az elmúlt években tapasztalható előrelépés ellenére a lányok még mindig súlyos 

hátrányokkal és kirekesztéssel küzdenek sok ország oktatási rendszerében, ami a 

legszegényebb háttérrel rendelkező lányokat érinti a leginkább; 

P. mivel a nők továbbra is gyakran válnak prostitúció áldozataivá, és ez a legtöbb esetben 

egyfajta rabszolgaság formáját ölti, hiszen az áldozatoktól elveszik okmányaikat és a 

rokonaikra váró rendkívül súlyos következményekkel fenyegetik őket, amennyiben 

lázadást kísérelnek meg; 

Q. mivel a nők és a lányok a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem 

áldozatainak 98%-át teszik ki; 

R. mivel a fogyatékossággal élő nők és lányok fokozottabban ki vannak téve az erőszak, a 

                                                 
1 Forrás: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Forrás: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Forrás: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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zaklatás, az elhanyagolás és a többféle formában megvalósuló hátrányos 

megkülönböztetés veszélyének; 

S. mivel a világ egyes országaiban a nők még mindig nem élveznek a férfiakkal azonos 

gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és politikai jogokat – beleértve a gyülekezési 

jogot is –, és mivel alig képviseltetik magukat a helyi és nemzeti döntéshozatali 

szervekben; mivel a férfiak és nők közötti egyenlőségre irányuló uniós stratégia már 

rendelkezik a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről a 

kereskedelempolitikában; 

T. mivel a szexuális és a reproduktív egészség és jogok az alapvető emberi jogokban 

gyökereznek és az emberi méltóság lényeges elemei1; mivel ezért az egészségügyi 

alapszolgáltatásokhoz és a szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés a férfiak és nők közötti egyenlőség sarkalatos 

szempontja; mivel továbbá az említett szolgáltatások még nincsenek biztosítva az egész 

világon;  

U. mivel a kulturális, hagyományos, nyelvi, vallási, nemi identitáson vagy szexuális 

irányultságon alapuló kisebbségi csoportokba tartozó nőket és lányokat kisebbségi 

helyzetük és nemük miatt többszörös és többrétű megkülönböztetés sújtja; 

V. mivel az emberi jogokat védő nők nagyobb veszélynek vannak kitéve az erőszak bizonyos 

formáival szemben, mint férfi kollégáik, továbbá egyedi kihívásokkal szembesülnek; 

1. megismétli, hogy a vallási, kulturális és hagyománybeli különbségek sohasem 

indokolhatják a megkülönböztetés vagy az erőszak semmilyen formáját, különösen a nők 

és lányok ellen, mint például a női nemi szervek megcsonkítását, a fiatal lányokkal 

szembeni szexuális erőszakot, a nők elleni gyilkosságokat, a korai és kényszerített 

házasságokat, a családon belüli erőszakot, a becsületbeli gyilkosságokat és a becsülettel 

kapcsolatos erőszakot, valamint a kínzás egyéb formáit, mint például a megkövezést még 

halálos ítélet nyomán végrehajtott kivégzések esetén sem;  

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a hatóságok vállaljanak kötelezettséget tájékoztató, 

figyelemfelkeltő és oktatási kampányok szervezésére a nemi alapú erőszak valamennyi 

fajtájának megelőzése és fokozatos felszámolása céljából, különösen azokban a 

közösségekben, amelyekben gyakorlatnak számít az emberi jogok nemi alapú megsértése; 

e tekintetben rámutat, hogy elengedhetetlen, hogy az e gyakorlatok felszámolásáért már 

küzdő emberi jogi jogvédők részt vegyenek az említett kampányok előkészítésében és 

végrehajtásában; sürgeti, hogy valamennyi tagállam ratifikálja az Isztambuli Egyezményt, 

gyorsítsák fel a nők jogaival kapcsolatban a pekingi cselevési platform keretében és a 

nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 

kiküszöböléséről szóló egyezményben vállalt kötelességek és kötelezettségvállalások 

végrehajtását, továbbá támogassák azon civil szervezeteket, amelyek a nemek közötti 

egyenlőség harmadik országokban való előmozdításán fáradoznak; 

3. felhívja az Európa Tanács tagállamait, hogy a lehető leghamarabb írják alá és ratifikálják 

a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló 

egyezményt; felhívja ezzel kapcsolatban magát az EU-t, hogy tegyen lépéseket az 

                                                 
1 Lásd a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia cselekvési programjának 7.2. és 7.3. pontját. 
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egyezményhez való csatlakozás érdekében, hogy biztosítsa a koherenciát a nők elleni 

erőszakkal kapcsolatos uniós belső és külső fellépések között; 

4. mélységes aggodalommal veszi tudomásul, hogy az 1980-as évek óta a menyasszony-

rendelési iparág riasztó ütemben növekszik; aggodalommal állapítja meg, hogy számos 

olyan dokumentált eset van, amikor a menyasszonyrendelés útján megkötött házasságot 

követően a férfi megtámadta és/vagy meggyilkolta a nőt; sajnálja, hogy 

menyasszonyrendelő weboldalakon jelentős számú kiskorú lány jelenik meg, és 

hangsúlyozza, hogy amennyiben gyermekeket szexuális célokra használnak, azt 

gyermekbántalmazásnak kell tekinteni; 

5. mélységes aggodalmának ad hangot a nemi alapú erőszak eseteinek a világ számos részén 

tapasztalható növekedése és a nőgyilkosságok növekvő aránya miatt Latin-Amerikában, 

melyek az általánossá váló erőszak és a strukturális megkülönböztetés részét képezik 

határozottan elítéli a nemi alapú erőszak valamennyi formáját, a nők ellen elkövetett 

gyilkosságok formájában megmutatkozó iszonyatos bűncselekményeket és e 

bűncselekmények büntetlenül hagyását, ami hozzájárulhat az erőszak terjedéséhez és a 

gyilkosságok számának növekedéséhez; 

6. kiemeli, hogy a nemzetközi közösség prioritásként azonosította a fogyatékossággal élő 

nők helyzetét; emlékeztet az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala által közzétett 

következtetésekre, melyek kimondták, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok elleni 

erőszak kezelését célzó politikákat és programokat a fogyatékossággal élőkkel szorosan 

együttműködve kell kidolgozni, elismerve önállóságukat, valamint a fogyatékossággal 

foglalkozó szervezetekkel; hangsúlyozza az intézmények rendszeres felügyeletének és a 

gondozóknak nyújtott megfelelő képzések fontosságát; szorgalmazza, hogy az EU a 

fogyatékosság miatti hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet rendelje hozzá külső 

fellépési, együttműködési és fejlesztés támogatási politikáihoz, köztük a demokrácia és az 

emberi jogok európai eszközéhez (EIDHR); 

7. sajnálja, hogy a nemek közötti egyenlőség nem valósul meg a politikai életben; emlékeztet 

arra, hogy a nők és a férfiak egyenlők, és ugyanazokat a politikai jogokat és polgári 

szabadságjogokat kell élvezniük, továbbá sajnálja, hogy a nők alulreprezentáltak a 

gazdasági, társadalmi és politikai döntéshozatalban; hangsúlyozza, hogy hatékony 

védelmi mechanizmusra van szükség az emberi jogokat védő nők esetében; kvótarendszer 

bevezetését javasolja annak eszközeként, hogy elő lehessen mozdítani a nők politikai 

testületekben és a demokratikus folyamatban való részvételét, különösen jelöltként való 

indulását; 

8. sajnálja, hogy harmadik országok a kormányok által a gyermekek számával kapcsolatban 

bevezetett korlátozások formájában megsértik az emberi jogokat; 

9. kéri a Bizottságot, hogy az ezen a téren elfogadott uniós iránymutatásokkal összhangban 

minden uniós választási megfigyelő misszió keretében rendszeresen tegyenek a nők 

választási folyamatokban való részvételének javítását célzó konkrét fellépéseket, 

figyelembe véve a 2014 áprilisában, Brüsszelben megrendezett magas rangú választási 

szakértői szemináriumon megfogalmazott következtetéseket, és okulva a korábbi missziók 

tapasztalataiból; 

10. megismétli, hogy az Uniónak jó példával kellene elöl járnia a nemek közötti egyenlőség 



 

AD\1078199HU.doc 7/12 PE567.810v02-00 

 HU 

tekintetében; felszólítja az uniós intézményeket, hogy ösztönözzék a nők európai 

választási folyamatokban való részvételét azáltal, hogy az európai választási jogszabályok 

következő felülvizsgálata során a nemek szempontjából kiegyensúlyozott listákat 

fogadnak el; 

11. hangsúlyozza, hogy – az emberi jogokkal kapcsolatos hatásvizsgálatok minőségének 

javítása és rendszerességének céljából a civil társadalommal és az uniós intézményekkel 

folytatott fokozott konzultációk és koordináció révén – erősíteni kell a nők szerepét a 

konfliktusrendezésben és az emberi jogok és a demokratikus reform előmozdításában, és 

támogatni kell a nők rendszeres részvételét a békefolyamatban és a válság utáni 

újjáépítésben annak lényeges alkotóelemeként; ellenez minden olyan jogszabályt, 

rendelkezést vagy kormányzati nyomást, amely indokolatlanul korlátozza a 

véleménynyilvánítás szabadságát, különösen a nők és az LMBTI-személyek 

vonatkozásában; 

12. kéri, hogy a nők jogainak előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség és a nők ellen 

elkövetett erőszak elleni küzdelem szerepeljen módszeresen az emberi jogi 

országstratégiákban, valamint képezze a harmadik országokkal és a tagjelölt országokkal 

folytatott emberi jogi és politikai párbeszédek tárgyát; üdvözli, hogy az Európai Külügyi 

Szolgálat (EKSZ) a nemekkel kapcsolatos témákért felelős tanácsadót nevezett ki, továbbá 

a nemek kérdésére is összpontosító képzési programot indított az uniós küldöttségekben 

részt vevő diplomaták és tisztviselők számára; újólag hangsúlyozza elkötelezettségét 

amellett, hogy az emberi jogokat valamennyi uniós hatásvizsgálatba be kell építeni annak 

biztosítása érdekében, hogy az EU tiszteletben tartsa, védje és alkalmazza az emberi 

jogokat, valamint hogy külső fellépéseit és külpolitikáit oly módon alakítsa ki és hajtsa 

végre, hogy azok megerősítsék az emberi jogokat külföldön; emlékeztet arra, hogy a 

nemek közötti egyenlőség említésekor nem csupán a férfiakra és a nőkre gondolunk, és 

hogy ebbe az egész LMBTI-közösséget bele kell érteni; felhívja a figyelmet arra, hogy 

erősíteni kell a nemekkel kapcsolatos kérdéseknek az Európai Unió humanitárius 

segítségnyújtásába való integrálását; 

13. felszólítja az Európai Uniót, hogy tartsa szem előtt az alapvető emberi jogokat, különösen 

a nők és a lányok alapvető jogait a harmadik országokkal kötött gazdasági és 

kereskedelmi megállapodásaiban, és amennyiben e jogokat nem tartják tiszteletben, 

vizsgálja felül e megállapodásokat; 

14. mélységes aggodalmát fejezi ki a közel-keleti és afrikai menekülttáborokban élő nők és 

lányok emberi jogainak lehetséges megsértése – többek között a szexuális erőszak, 

valamint a nőkkel és lányokkal szemben tanúsított egyenlőtlen bánásmód jelentett esetei – 

miatt; kéri az EKSZ-t, hogy a harmadik országokban szorgalmazzon szigorúbb 

szabályokat és bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy felszámolják a bármely 

nemhez tartozó menekültekkel szemben alkalmazott egyenlőtlen bánásmódot; 

15. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőségről és a nők társadalmi 

szerepvállalásának fejlesztési együttműködés keretében való növeléséről szóló uniós 

cselekvési terv az EU egyik alapvető eszköze, amely arra szolgál, hogy a harmadik 

országokban javuljon a nemek közötti egyenlőség, és ezért úgy véli, hogy a nemek közötti 

egyenlőségről szóló második cselekvési tervnek (GAP2) bizottsági közlemény formáját 

kell öltenie; kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a nemek közötti egyenlőségről 
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szóló cselekvési terv megújításáról szóló parlamenti állásfoglalást; 

16. a nemek közötti egyenlőségről szóló új cselekvési terv nyomon követési és értékelési 

folyamatának keretében a nemi szempontokat figyelembe vevő mennyiségi és minőségi 

mutatók alkalmazását kéri, valamint nemek szerinti bontásban rendszeres és időszerű 

adatgyűjtést szorgalmaz; 

17. sajnálja és elítéli, hogy egyes harmadik országokban törvényesnek ismerik el egy felnőtt 

férfi és egy kiskorú, egyes esetekben akár 9 évesnél fiatalabb lány 

(gyermekmenyasszonyok) házasságát; 

18. úgy véli, hogy a korai házasság sérti az alapvető emberi jogokat, és a lányok életének 

minden területét befolyásolja: elveszi gyermekkorukat, lehetőségeik korlátozásával 

kockára teszi tanulmányaikat, veszélyezteti egészségüket, valamint növeli annak 

kockázatát, hogy erőszak és szexuális bántalmazás áldozataivá váljanak; 

19. emlékeztet arra, hogy a szülés során megfelelő és ingyenes egészségügyi ellátást kell 

biztosítani a nők számára, hogy ezáltal csökkenjen a szülés miatt, illetve a csecsemők 

körében bekövetkező halálesetek még mindig túl magas száma, azok ugyanis számos 

harmadik országban az anyáknak és a születendő gyermekeknek nyújtott ellátás 

hiányosságaiból vagy teljes hiányából fakadnak;  

20. sajnálja, hogy a nemi alapú erőszak tekintetében sok országban nem áll rendelkezésre 

megelőzési politika, nem támogatják az áldozatokat, és az elkövetők nagy arányban 

büntetlenséget élveznek; kéri az EKSZ-t a jogalkotási eljárásokkal és a rendőrségi és 

igazságügyi alkalmazottaknak, valamint a közalkalmazottaknak szóló képzési 

programokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok harmadik országokkal folytatott cseréjére; 

felhívja az EU-t, hogy támogassa azon civil szervezeteket, amelyek az emberi jogok 

védelmén és a nemek közötti egyenlőség előmozdításán fáradoznak a harmadik 

országokban, emellett a szinergiák kialakítása és a nők szerepének erősítése érdekében 

működjön együtt tevékenyen a férfiak és nők közötti egyenlőség területén fellépő 

nemzetközi szervezetekkel, mint például az ILO-val, az OECD-vel, az ENSZ-szel és az 

Afrikai Unióval; 

21. hangsúlyozza, hogy az EKSZ-nek kezdeményeznie kell a bevált gyakorlatok cseréjét, 

hogy felvegye a küzdelmet azzal szemben, hogy a szexuális erőszakhoz kapcsolódó 

bűncselekmények áldozatai nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz; határozottan 

elítéli, hogy a harmadik országokban a nők nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, 

különösen ha nemi alapú erőszak áldozataivá válnak; kéri a Bizottságot, hogy vállaljon 

aktív szerepet e bűncselekmények harmadik országokon belüli, és bizonyos esetekben a 

tagállamok általi üldözésében; sürgeti a Bizottságot, hogy működjön együtt az EKSZ-szel 

az áldozatok számára elérhető támogatások fokozása érdekében, az EU humanitárius 

fellépéseibe építsen be a nemi alapú erőszakos cselekményeket érintő beavatkozási 

mechanizmusokat, valamint hogy kapjanak elsőbbséget azok az uniós humanitárius 

fellépések, amelyek a konfliktusok során elkövetett nemi alapú erőszakra és szexuális 

erőszakra irányulnak; üdvözli az EU arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy nyomon 

követi a fegyveres konfliktusok során elkövetett erőszakos szexuális cselekmények 

megszüntetése céljából 2014 júniusában, Londonban rendezett világtalálkozót, és e célból 

konkrét intézkedéseket kér a Bizottságtól; 
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22. kéri a Bizottságot, hogy az EU-n belül is hozzon konkrét intézkedéseket a nőkkel 

szembeni erőszak elleni küzdelem érdekében, kifejezetten egy erről szóló irányelvre 

irányuló javaslat keretében; 

23. sürgeti a konfliktusokban érintett valamennyi szereplőt, hogy nemi alapon történő 

megkülönböztetés nélkül és a helyi törvényektől függetlenül minden körülmények között 

biztosítsanak az áldozatoknak minden szükséges egészségügyi ellátást, ideértve a 

terhességmegszakítást is, amint azt a genfi egyezmények és azok kiegészítő 

jegyzőkönyvei előírják; 

24. sajnálja, hogy a nőket és a lányokat érinti leginkább a mélyszegénység, miközben 

tényszerűen bizonyítva van, hogy a nőkbe és a lányokba való befektetés és 

szerepvállalásuk oktatás révén való fokozása a szegénység elleni küzdelem 

leghatékonyabb módjainak egyike; hangsúlyozza, hogy fokozni kell az oktatáshoz való 

jog és hozzáférés terén kifejtett erőfeszítéseket, különösen a lányok tekintetében, továbbá 

hogy küzdeni kell a házasságkötés vagy a gyermekek születése esetén gyakran a nőkre 

kényszerített iskolaelhagyás ellen; hangsúlyozza olyan intézkedések előmozdításának 

szükségességét, amelyek hozzájárulnak a nők és a lányok bevonásához a harmadik 

országok befektetési és beruházási és növekedési folyamataiba; hangsúlyozza, hogy 

továbbra is küzdeni kell a nemek közötti bérszakadék ellen; megjegyzi, hogy a harmadik 

országokban működő európai vállalkozások alapvető szerepet játszanak a nemek közötti 

egyenlőség adott országokon belüli előmozdításában, mivel szerepmintaként működnek; 

ösztönzi a nők szakszervezetekben és egyéb szervezetekben való tevékeny részvételét, 

mivel az jelentős tényező a nemek közötti egyenlőség szempontjának a 

munkaviszonyokban és munkafeltételekben való megjelenése tekintetében; 

25. sajnálja, hogy néhány országban szélsőséges és fundamentalista törvények és társadalmi, 

kulturális és vallási ideológiák megakadályozzák, hogy a nők bizonyos szakmákban 

dolgozhassanak; 

26. sajnálja, hogy a világ népességének a fele szembesül a bérezésben megnyilvánuló 

megkülönböztetéssel, és hogy a nők világszerte a férfiak átlagjövedelmének 60–90%-át 

keresik meg; 

27. hangsúlyozza, hogy a menekülttáborokban, válságövezetekben, valamint a 

mélyszegénység és a szélsőséges környezeti jelenségek – többek között aszály és áradások 

– által érintett területeken folytatni kell a lányok oktatását; 

28. üdvözli az EKSZ harmadik országokban tett, arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 

felgyorsítsa a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden 

formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben (CEDAW), a pekingi cselekvési 

platform keretében, a népesedésről és a fejlesztésről szóló kairói nyilatkozatban és a 2015 

utáni fejlesztési menetrendben a nők jogaival kapcsolatban foglalt kötelezettségek 

végrehajtását és vállalások teljesítését; 

29. üdvözli az EU felülvizsgált humanitárius segítségnyújtási politikáját, amely lehetővé teszi 

a fegyveres konfliktusokban megerőszakolt nők és lányok számára, hogy a nemzetközi 

humanitárius jog alapján biztonságos terhességmegszakítási szolgáltatásokhoz férjenek 

hozzá; hangsúlyozza, hogy haladéktalanul végre kell hajtani e felülvizsgált politikát; 
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30. felhívja az EU-t, hogy folytassa a nők gazdasági, társadalmi és politikai 

szerepvállalásának támogatását, amely eszközt jelent jogaik és alapvető szabadságjogaik 

megfelelő biztosításának előmozdításához, és részesítse kiemelt figyelemben annak 

kérdését, hogy a lányok, köztük a legszegényebb és a társadalom peremére szorult 

közösségekből származó lányok minőségi oktatásban részesülhessenek; kéri a nők 

szakképzésének, a tudománnyal és a technológiával kapcsolatos felsőfokú képzésben való 

részvételének, a harmadik országok oktatási szakembereinek szánt, nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos képzési programok kidolgozásának, valamint a sztereotípiák 

terjedése oktatási anyagok segítségével történő megelőzésének támogatását; sürgeti az 

EU-t, hogy ezt a kiemelt célt kövesse minden diplomáciai, kereskedelmi és fejlesztési 

együttműködési tevékenysége során; 

31. kiemeli, hogy fontos küzdeni a nemi sztereotípiák és azon megkülönböztető jellegű 

társadalmi-kulturális attitűdök ellen, amelyek fokozzák a nők társadalmi alárendeltségét, 

és amelyek a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség, a nők elleni jogsértések és a nemi 

alapú erőszak egyik fő okát képezik; hangsúlyozza, hogy a társadalom valamennyi rétegét 

célzó tájékoztató kampányok, a kommunikációs eszközök fokozottabb bevonása, a nők 

motiválását és a férfiak részvételét célzó stratégiák, valamint a nemek közötti 

egyenlőségnek az oktatásban és valamennyi uniós politikában és kezdeményezésben – 

különösen az EU külső fellépéseiben, együttműködési és fejlesztési támogatási 

politikáiban – való általános érvényesítése révén fokozni kell a sztereotípiák továbbélése 

elleni küzdelmet szolgáló erőfeszítéseket; 

32. sajnálja, hogy a nőket – a férfiakhoz képest – túl gyakran éri hátrányos megkülönböztetés, 

amikor a pénzügyi forrásokhoz, például banki kölcsönökhöz nem biztosítanak számukra 

könnyű hozzáférést; hangsúlyozza, hogy a nők vállalkozások terén vállalt szerepének 

növelése elengedhetetlen tényezőnek bizonyult a gazdaság fellendítésében és hosszú távon 

a szegénység elleni küzdelemben; 

33. határozottan elítéli, hogy egyes harmadik országokban a homoszexualitás 

bűncselekménynek minősül és akár halálbüntetéssel is sújtható; 

34. sajnálja a nők szexuális és reproduktív jogainak gyakori megsértését, köztük a 

családtervezési szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadását is; emlékeztet a nőkkel 

szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről 

szóló egyezmény 16. cikkére, amely garantálja az annak eldöntéséhez való jogot, hogy 

hány gyermeket szeretnének és mikor szeretnének gyermeket vállalni, valamint a 

tájékoztatáshoz, az oktatáshoz és az e jogok gyakorlásához szükséges eszközökhöz való 

hozzáférést; 

35. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ne csorbuljanak a pekingi cselekvési platform 

vívmányai az oktatáshoz és az egészséghez való hozzáférés mint alapvető emberi jog, 

illetve a szexuális és reproduktív jogok védelme tekintetében; kiemeli, hogy a szexuális és 

reproduktív egészség és az ahhoz fűződő jogok egyetemes tiszteletben tartása és a 

megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés hozzájárul a gyermekhalandóság és az anyák 

halálozási aránya csökkentéséhez; rámutat, hogy a családtervezés, az anyák egészsége, a 

fogamzásgátlókhoz, illetve a biztonságos abortuszhoz való könnyű hozzáférés jelentősen 

elősegíti a nők életének megmentését, valamint azt, hogy újrakezdjék életüket, 

amennyiben erőszak áldozatává váltak; hangsúlyozza, hogy ezeket a politikákat a 
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harmadik országokkal folytatott fejlesztési együttműködés középpontjába kell helyezni; 

36. elítéli, hogy az Európába érkező menekültek védtelen helyzetbe és embertelen 

körülmények közé kerülnek, ami különösen súlyosan érinti a gyermekeket, valamint a 

nőket, akik különösen ki vannak téve az erőszak, a szexuális visszaélés és akár az 

emberkereskedelem veszélyének; 

37. felszólítja az Európai Uniót, hogy szenteljen kellő figyelmet a migrációs folyamatokban 

érintett nők védelmére irányuló intézkedésekre és erősítse meg azokat, biztosítson 

számukra megfelelő segítséget és védelmet a bűnszervezetek által folytatott, prostitúció 

révén történő kizsákmányolás és nőkereskedelem gyakori esetei ellen. 
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