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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések (diszkrimináció) minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményére (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a nők és gyermekek vészhelyzetek és 
fegyveres konfliktusok alatti védelméről szóló nyilatkozatára, valamint a Biztonsági 
Tanács 1325(2000) számú és 1820(2008) számú határozatára,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése a fejlesztési 
együttműködésben (2010–2015)” című európai uniós cselekvési tervre,

– tekintettel a nők és lányok elleni erőszakról, valamint a velük szembeni megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásokra,

A. mivel az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikáját a millenniumi fejlesztési
célok (MFC) vezérlik, és mivel ezek közül kettő kifejezetten a nők helyzetével foglalkozik 
– MFC 3 (a nemek közötti egyenlőség és a nők szerepvállalásának elősegítése) és MFC 5 
(az anyák egészségének javítása);

B. mivel az európai uniós cselekvési terv elismeri a nők szerepvállalása és a nemek közötti 
egyenlőség fontosságát a partnerországok fejlődésében és az MFC-k elérésében, és mivel 
„a változás programjában” a nők és férfiak közötti egyenlőség az Unió fellépésének 
főtengelyét alkotja;

1. üdvözli, hogy számos cselekvési tervben és közleményben elismerik a nemek közötti 
egyenlőség és a nők szerepének erősítése által a fejlesztésben betöltött központi szerepet, 
és kéri, hogy ezt a prioritást a gyakorlatban is hajtsák végre a földrajzi programokban; 
emellett hatékonyabb összehangolásra hív fel a Fejlesztési Együttműködési Eszköz által 
finanszírozott tematikus programokkal;

2. kéri a nemek közötti egyenlőséghez és az anyák egészségéhez kapcsolódó MFC-k 
megvalósulását célzó erőfeszítések fokozását;

3. üdvözöl minden országot, amely már elérte valamelyik MFC-t, például a leány- és 
fiúgyermekek alapfokú oktatását; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges 
intézkedéseket ezen eredmények népszerűsítésére, a bevált gyakorlatok cseréjének 
elősegítésére és a jó úton haladó országok támogatásának folytatására;

4. sürgeti ezért a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ösztönözzék tovább a harmadik országokat 
arra, hogy jogszabályaikban kifejezetten rendelkezzenek a nők jogairól, garantálják 
ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartását, és hajtsanak végre a nemek kérdését 
figyelembe vevő politikákat és mechanizmusokat, jobban bevonva ezzel a nőket az – akár 
politikai, akár gazdasági vagy társadalmi – közéletben a döntéshozatalba.
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