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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:

1. felszólít egy átfogó stratégiai, prioritást élvező, hosszú távú megközelítés alkalmazására, 
amely biztosítja, hogy a nemek közötti egyenlőség az uniós szinten, valamint a harmadik 
országokkal kialakított kapcsolatokban támogatást élvező valamennyi közösségi politika, 
projekt és fellépés középpontjába kerüljön, mivel a nemek közötti egyenlőség elve 
közvetlenül kapcsolódik a demokratikus stabilitás, a társadalmi kohézió és az emberi 
jogok előmozdításához;

2. kiemeli az Unió kulcsfontosságú szerepét a nők és férfiak közötti egyenlőség 
megvalósításában a tagállamokban, és a harmadik országokkal létesített kapcsolatokban, 
melyet azáltal tölt be, hogy érvényesíti és megerősíti a nemek közötti egyenlőség kérdéseit 
a kiemelt témákban, és részvétel-központú megközelítést alkalmaz a programok 
megtervezésében és kifejlesztésében, hangsúlyt fektetve a nemi alapú sztereotípiák, 
valamint a hátrányos megkülönböztetés és a nők elleni erőszak valamennyi formája elleni 
küzdelemre, amellett, hogy bevonja a nőket a konfliktus-megelőzésbe és -kezelésbe, és 
előmozdítja – a társadalom javára – a nők aktív polgárokként való érvényesülését, különös 
figyelmet fordítva a legsérülékenyebb csoportokra.

3. támogatja azokat a kezdeményezéseket, ösztönzőket, és kapacitás-bővítő intézkedéseket, 
amelyek célja a nők részvételének biztosítása a döntéshozatal valamennyi szintjén, hogy 
jelenlétük biztosíthassa az olyan kérdések figyelembe vételét, amelyek hatással vannak a 
nők helyzetének javítására;

4. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat a nemek közötti egyenlőség rendszeres 
felmérésének és értékelésének biztosítására.

5. szilárdan hisz abban, hogy az egyének – különösképpen a nők – és a civil társadalom 
megerősítése az oktatás, a képzés, és a tudatosítás révén, valamennyi emberi jog, köztük a 
szociális, a gazdasági és a kulturális jogok támogatásának biztosítása mellett alapvető 
kiegészítője minden demokratizálódást célzó politika és program kidolgozásának és 
végrehajtásának, amelyek számára a szükséges finanszírozást biztosítani kell;

6. megjegyzi, hogy az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásáról szóló határozat megköveteli 
az érdem alapján történő munkaerő-felvételt, valamint a nemek egyensúlyának biztosítását 
minden szinten; üdvözli a delegáció-vezetői szinten a férfiak és nők közötti 50–50%-os 
arányt elérését célzó törekvéseket1.

                                               
1 Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról szóló 2010. július 26-i tanácsi 
határozat, Hivatalos Lap L 201., 2010/08/03, 30–40. o.


