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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 2000. szeptember 8-i millenniumi 
nyilatkozatára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának (UNDP) „Beyond the 
Midpoint - achieving the Millennium Development Goals” (Félidőn túl – a millenniumi 
fejlesztési célok megvalósítása) című, 2010 januárjában közzétett jelentésére,  

– tekintettel az UNDP az emberiség fejlődéséről szóló jelentésére (2010) – „A nemzetek 
valódi gazdagsága: az emberiség fejlődésének útjai”,

– tekintettel az ENSZ „A nemek közti egyenlőség: fejlődési táblázat, 2012.” című 
jelentésére, amely értékeli a nyolc millenniumi fejlesztési cél nemek közti egyenlőségre 
vonatkozó szempontjainak javulását, 

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „A millenniumi fejlesztési 
célok megvalósítását támogató tizenkét pontos uniós cselekvési terv” című, 2010. április 
21-i közleményre (COM (2010)0159 végleges),

– tekintettel a nemek közötti egyenlőségről és a nők szerepének a fejlesztési 
együttműködésben való erősítéséről szóló uniós cselekvési tervre (EU Plan of Action on 
Gender Equality and Women's Empowerment in Development) vonatkozó 2010. március 
8-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC (2010) 265), valamint a Tanácsnak a 
millenniumi fejlesztési célokról szóló, a szóban forgó cselekvési tervet meghatározó 
2010. június 14-i következtetéseire, 

– tekintettel „a millenniumi fejlesztési célok elérése felé tett előrehaladásról: a 2010. 
szeptemberi magas szintű ENSZ-találkozót előkészítő félidős értékelés” című 2010. 
június 15-i állásfoglalására1,

1. arra ösztönzi az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy helyezzenek nagyobb hangsúlyt a 
nők jogaira és a nemek közti egyenlőségre azáltal, hogy a 2015 utáni időszakra vonatkozó 
millenniumi fejlesztési célok keretében ismét legalább egy konkrét célkitűzést e 
kérdéseknek szentelnek, valamint azáltal, hogy a fejlesztési együttműködési programok 
egészében megerősítik e témakörök ágazatokon átnyúló jellegét; 

2.  a 2015 utáni időszakra vonatkozó millenniumi fejlesztési célok értékelésében sürgeti az 
Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy rendszeresen támaszkodjanak az UNDP által az 
emberiség fejlődéséről szóló 2010. évi jelentésben meghatározott, a nemek közötti 
egyenlőtlenséget jelző indexre, mivel ez a legreprezentatívabb és legteljesebb jelzőszám a 

                                               
1 P7_TA(2010)0210.
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nemek közti egyenlőség egy adott országban fennálló helyzetének vonatkozásában, 
valamint hogy ezt mind a mennyiség, mind a minőség tekintetében alkalmazzák;

3. kéri, hogy a 2015 utáni időszakra vonatkozó millenniumi fejlesztési célok a nők jogaira 
és a nemek közti egyenlőségre vonatkozó ambiciózus céljai az alábbiak tekintetében 
kerüljenek meghatározásra: a nők társadalmi szerepvállalásának növelése és jóléte, a 
döntési folyamatokban való részvétel, a nőkkel szembeni erőszak elleni fellépés, az 
elemi, középszintű és felsőfokú oktatáshoz és a minőségi képzésekhez való hozzáférés, a 
hatékony egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a szexuális és a reproduktív egészség 
javítása és az ezekhez kapcsolódó jogok, a foglalkoztatás minősége és stabilitása, az 
egyenlő díjazás, a szakmai előmenetel, a nők képviselete a politikában és a gazdaságban, 
a tulajdon- és öröklési jogok;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a nemek közti egyenlőség és a nemi alapú 
megkülönböztetéstől való mentesség céljainak ágazatokon átnyúló jellegére való 
tekintettel növeljék az e célokra irányuló programokra szánt fejlesztési támogatások 
összegét annak érdekében, hogy e dimenzió beépüljön a fejlesztési támogatás 
programozásának valamennyi szakaszába (azonosítás, kialakítás, végrehajtás és 
értékelés);

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal kötött kétoldalú 
megállapodásaikba illesszenek be a nemi alapú megkülönböztetéstől való mentességre 
vonatkozó kötelező érvényű záradékokat.


