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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel az EU-nak hozzá kell járulnia egy olyan világ megteremtéséhez, amelyben nemre, 
életkorra, szexuális irányultságra és nemi identitásra vagy önkifejezésre, fajra és 
képességre való tekintet nélkül minden ember békésen élhet, egyenlő jogokat élvez, és 
azonos lehetőséget kap a benne rejlő lehetőségek kiaknázására;

B. mivel a nőket és lányokat különösen érinti a fizikai, pszichológiai és nemi erőszak, a 
szegénység, a fegyveres konfliktusok és az éghajlati vészhelyzet hatása; mivel az egész 
világon több autoriter rendszer van kibontakozóban és nő a fundamentalista csoportok 
száma, amelyek egyértelmű kapcsolatban állnak a nők és LMBTIQ+ személyek jogai 
ellen irányuló támadásokkal; mivel a biztonságra vonatkozó minden olyan értelmezés, 
amely az emberek helyett az államokra összpontosít, hibás, és nem vezet békéhez;

C. mivel a nemek közötti összehasonlító elemzés és a nemi dimenzió képezi az egyik 
alapját az eredményes és fenntartható konfliktusmegelőzésnek, stabilizációnak, 
békeépítésnek, konfliktus utáni újjáépítésnek, kormányzásnak és 
intézményfejlesztésnek; mivel a közbeszéd a nőket és lányokat gyakran hozza 
összefüggésbe az áldozattá válással, ami miatt nem tekintik őket képesnek önálló 
döntéshozatalra és változások előidézésére; mivel egyre több bizonyíték támasztja alá, 
hogy a nők és lányok békefolyamatokban való részvétele jelentős szerepet játszik e 
folyamatok tartósságának és sikerének meghatározásában;

D. mivel az inkluzív békefolyamatok fenntarthatóbbak, és több lehetőséget kínálnak a 
megoldások megtalálására és a jobb támogatás elnyerésére, továbbá növelni kell a nők 
békefolyamatokban és békeépítésben való részvételét; mivel 1988 és 2018 között a fő 
békefolyamatokban részt vevő tárgyalók 13%-a, a közvetítők 3%-a és az aláírók 
mindössze 4%-a volt nő;

E. mivel a lányok a nemük és életkoruk miatt aránytalanul hátrányos helyzetbe kerülnek; 
mivel a menekült és migráns lányok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak; mivel 
a lányok erőszak és hátrányos megkülönböztetés elleni védelme, illetve az oktatáshoz, a 
tájékoztatáshoz és az egészségügyhöz, köztük a szexuális és reproduktív egészséggel és 
jogokkal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása különösen 
fontos ahhoz, hogy a lányok maradéktalanul érvényesíthessék emberi jogaikat;

F. mivel a nők és lányok elleni szexuális és nemi alapú erőszak, beleértve az olyan káros 
gyakorlatokat, mint a gyermekházasság és a női nemi szervek megcsonkítása, az 
alapvető ágazatokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz – például az egészségügyhöz, az 
oktatáshoz, a tiszta vízhez, a megfelelő higiénés körülményekhez és a táplálkozáshoz – 
való nem megfelelő hozzáférés, a szexuális és reproduktív egészségügyi és jogi 
szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés, a köz- és magánintézményekben, 
valamint a politikai döntéshozatalban és a békefolyamatokban való egyenlőtlen 
részvétel mind olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a hátrányos 
megkülönböztetéshez és a marginalizációhoz;
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1. hangsúlyozza, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség elve az EU egyik alapértékét 
képezi, ezért a nemek közötti egyenlőség érvényesítését valamennyi uniós 
tevékenységben és politikában végre kell hajtani és azokba be kell építeni; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak célul kell kitűznie egy olyan világ megteremtését, 
amelyben nemre, szexuális irányultságra, fajra és képességre való tekintet nélkül 
minden ember békésen élhet, egyenlő jogokat élvez, és azonos lehetőséget kap a benne 
rejlő lehetőségek kiaknázására;

2. felhívja az EKSZ-t, a Bizottságot és az uniós tagállamokat, hogy továbbra is 
támogassák és szisztematikusan építsék be az EU kül- és biztonságpolitikájába a nemek 
közötti egyenlőséget, többek között a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, 
beleértve a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést, 
valamint az interszekcionális megközelítést, beleértve az egyenlő és sokszínű 
képviseletet is; felszólítja az EU-t, hogy jó példával járjon elöl, és tegye a nemek közötti 
egyenlőséget az EU külső fellépésének fontos céljává, láthatóvá téve azt valamennyi 
szakpolitikai területen, különösen a többoldalú fórumokon és valamennyi politikai és 
stratégiai párbeszédben, az emberi jogi párbeszédekben, a szakpolitikák kialakításában 
és programozásában, az országos szintű emberi jogi stratégiákban, a nyilvános 
nyilatkozatokban és a globális emberi jogi jelentéstételben, valamint a nyomon 
követési, értékelési és jelentéstételi folyamatokban, a döntéshozatali folyamatokban, a 
tárgyalásokban és a vezetésben; kéri, hogy a megkülönböztetés és marginalizálódás 
többféle és halmozott formáival szembesülő nők és lányok eltérő tapasztalatait 
helyezzék a politikai döntéshozatal középpontjába; megerősíti, hogy a kül- és 
biztonságpolitikának el kell ismernie és kezelnie kell a nemek közötti egyenlőtlen 
erőegyensúlyt, képviselnie kell a nőket és a lányokat, és védenie kell az LMBTIQ+ 
személyeket;

3. hangsúlyozza, hogy Svédország, Dánia, Svájc és Norvégia erős, a nemek közötti 
egyenlőségre összpontosító külpolitikával rendelkezik; üdvözli, hogy többek között 
Franciaország Spanyolország, Luxemburg, Írország, Ciprus és Németország 
bejelentette, hogy a nemek közötti egyenlőséget külpolitikája egyik prioritásává kívánja 
tenni; üdvözli továbbá, hogy a jelenlegi Bizottság a nemek közötti egyenlőséget 
valamennyi szakpolitikai területen az egyik legfontosabb prioritásává tette; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségen alapuló uniós politika 
középpontjában a következő elveknek kell állniuk: emberi jogok, demokrácia és 
jogállamiság, leszerelés és nonproliferáció, nemzetközi fejlesztési együttműködés és 
éghajlat-politika;

4. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése nemcsak magas szintű politikai nyilatkozatokat követel meg, hanem az 
EU és a tagállamok vezetőinek politikai elkötelezettségét, a célkitűzések rangsorolását 
és a nyomon követést is; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen jelentős és jól 
látható előrelépést a nemek közötti egyenlőség terén a vezetés és az irányítás, a 
személyzet és a munkaerő-felvétel, a szervezeti hierarchia, a képzés, a pénzügyi 
források, a bérszakadék, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly 
tekintetében, továbbá biztosítsa a nemek közötti egyenlőség hatékony és transzformatív 
érvényesítése iránti politikai és operatív elkötelezettséget; e tekintetben felszólít a 
nemek közötti egyenlőségről és a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről szóló 
kötelező és rendszeres képzésre az EKSZ valamennyi közép- és felsővezetője, az uniós 
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diplomáciai szolgálatok személyzete, valamint a közös biztonság- és védelempolitika 
(KBVP) misszióinak és műveleteinek vezetői vagy parancsnokai számára; 
hangsúlyozza, hogy a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek az EU 
valamennyi különleges képviselője számára horizontális prioritást kell képeznie, és 
megbízatásuk sarokkövét kell képeznie, különösen az EU emberi jogokért felelős 
különleges képviselője számára;

5. felszólít a nemek közötti egyensúly uniós külső képviseleten belüli javítására; 
sajnálatosnak tartja a nemek közötti jelentős különbséget az EKSZ-en belül, ahol az EU 
nyolc különleges képviselője közül csak kettő nő, és ahol a középvezetői beosztások 
31,3%-át és a felsővezetői beosztások 26%-át töltik be nők; üdvözli az 
alelnök/főképviselő elkötelezettségét annak elérése mellett, hogy megbízatásának 
végéig a vezetői beosztások 40%-át nők töltsék be; emlékeztet azonban arra, hogy a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 2020–2025 közötti időszakra szóló 
stratégiájában a Bizottság bejelentette azt a célkitűzését, hogy 2024 végéig az irányítás 
valamennyi szintjén 50%-os nemek közötti egyensúlyt érjen el; hangsúlyozza, hogy 
ennek a célkitűzésnek az EU különleges képviselőinek jövőbeli kinevezésére is 
vonatkoznia kell; sajnálatosnak tartja, hogy az alelnök/főképviselő által kinevezett új 
főtitkárhelyettesek között nincs egyetlen nő sem;

6. üdvözli az EKSZ nemek közötti egyenlőségre és esélyegyenlőségre vonatkozó, 2018–
2023 közötti stratégiáját, ugyanakkor sajnálatát fejezi ki a konkrét és mérhető 
célkitűzések hiánya miatt; felszólít a stratégia aktualizálására, hogy az magában 
foglaljon konkrét és kötelező erejű célkitűzéseket, többek között a vezető beosztásban 
lévő nőkre vonatkozóan is, és kéri ezt követően annak végrehajtását; ugyancsak 
sajnálja, hogy az uniós intézményekben nincsenek egyéb, a sokszínűségre vonatkozó 
célok, sem általános sokszínűség, különösen a faj, a képesség és az etnikai háttér 
tekintetében; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy növelje a nők százalékarányát az 
EU belső döntéshozatali mechanizmusaiban; hangsúlyozza, hogy a nemi szempontokat 
figyelembe vevő munkaerő-felvételi eljárásokra van szükség, többek között az Európai 
Személyzeti Felvételi Hivatal részéről is, amelyek nem erősítik tovább az 
intézményeknél fennálló nemek közötti egyenlőtlenségeket; kéri, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő vezetés legyen része a közép- és felsővezetői 
munkaköri leírásoknak;

7. felhívja az alelnököt/főképviselőt annak biztosítására, hogy a külföldi uniós 
küldöttségek vezetői hivatalos felelősséggel rendelkezzenek annak biztosításáért, hogy a 
nemek közötti egyenlőség a küldöttség munkájának valamennyi aspektusában 
érvényesüljön, és a kormányzati partnerekkel folytatott politikai párbeszédekben 
rendszeresen felvessenek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket, és 
erről kötelesek legyenek jelentést készíteni; felhívja továbbá az alelnököt/főképviselőt 
annak biztosítására, hogy az uniós küldöttségeken belül legyen egy, a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó kapcsolattartó; megjegyzi, hogy az EU külső 
tevékenységének megfogalmazása során különösen fokozódik a nemek közötti 
összehasonlító elemzés alkalmazása, és szinte minden uniós küldöttség részletes nemek 
közötti összehasonlító elemzést végzett;

8. üdvözli a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó kapcsolattartók egyre bővülő 
hálózatát, amely vezetői támogatással és képzéshez való hozzáféréssel rendelkezik; 
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megjegyzi e tekintetben, hogy egy regionális találkozót szerveztek a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó nyugat-balkáni és törökországi kapcsolattartók számára azzal 
a céllal, hogy erősítsék a nemek közötti egyenlőségre és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésére irányuló munkát; üdvözli a G7 partnerségi kezdeményezés 
keretében a Nyugat-Balkánnal folytatott jobb együttműködést, amelynek részeként az 
EU vállalta, hogy partnerségre lép Bosznia-Hercegovinával a nők, béke és biztonság 
program előmozdítása érdekében;

9. felhívja az uniós küldöttségeket, hogy kövessék nyomon a nemek közötti egyenlőséget 
és a nők jogait érő támadásokat, valamint a civil társadalom mozgásterének szűkülésére 
irányuló tendenciát, és tegyenek konkrét lépéseket védelmük érdekében; sürgeti a 
Bizottságot, az EKSZ-t, a tagállamokat és az uniós küldöttségek vezetőit, hogy 
biztosítsanak fokozott politikai és pénzügyi támogatást a független helyi civil társadalmi 
szervezetek – köztük a nőszervezetek – számára, különösen a kapacitásépítési 
tevékenységek, a női emberijog-védők, az újságírók, a tudományos szakemberek és a 
művészek számára, valamint hogy a velük folytatott együttműködést és konzultációt 
tegyék munkájuk szerves részévé;

10. üdvözli, hogy az Előcsatlakozási Támogatási Eszközről (IPA III) szóló rendelet és a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközről (NDICI) szóló 
javaslat konkrét célkitűzésként tartalmazza a nemek közötti egyenlőséget; felszólít a 
nemek közötti egyenlőség külön finanszírozására, valamint a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő szemlélet, a nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés és a nemi szempontú előzetes és utólagos hatásvizsgálatokra 
vonatkozó kötelező követelmények ezekbe a rendeletekbe való beépítésére, és kéri, 
hogy ezekről az eredményekről számoljanak be a Parlamentnek; kéri, hogy a helyi és 
kis civil társadalmi szervezetek, különösen a női szervezetek finanszírozáshoz való 
hozzáférésének lehetővé tétele érdekében csökkentsék az adminisztratív 
követelményeket;

11. felhívja az alelnököt/főképviselőt, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy biztosítsák az 
emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatások teljes körű végrehajtását, és 
fogadjanak el mellékletet, amelynek célja olyan további stratégiák és eszközök 
elismerése és kidolgozása, amelyek a nők emberi jogainak védelmezőit érintő konkrét 
helyzetek, fenyegetések és kockázati tényezők megelőzésére irányuló jobb és 
hatékonyabb reagálást biztosítanak; szorgalmazza a nemi dimenziónak és a női 
emberijog-védők támogatására irányuló konkrét intézkedéseknek az emberijog-védők 
védelmét célzó valamennyi programba és eszközbe történő haladéktalan beépítését;

12. üdvözli az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv 
megújításáról szóló határozatot, és kéri, hogy a cselekvési terv végrehajtási szakaszába 
foglaljanak bele a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését, valamint a nemek 
közötti egyenlőségre és a nők jogaira irányuló célzott intézkedéseket; 

13. üdvözli, hogy nőtt a KBVP-missziókban és -műveletekben részt vevő nők száma; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 12 polgári KBVP-misszió közül egyiket sem nő 
vezeti, és hogy az eddigi 70 misszióvezető közül eddig mindössze hatan voltak nők; 
ismét megjegyzi, hogy az Európai Unió Katonai Törzsének 176 alkalmazottja közül 
mindössze 22 a nő, akik közül tizenketten titkárnőként vagy asszisztensként dolgoznak; 
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felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy dolgozzon ki a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó, a vezetés és személyzet tekintetében egyaránt konkrét célokat tartalmazó 
stratégiát a KBVP-missziók számára; emlékeztet arra, hogy az uniós vezetés és a 
tagállamok általi összehangolt erőfeszítésre van szükség, mivel ők biztosítják a KBVP-
missziókhoz telepített polgári személyzet nagy részét; felhívja az uniós tagállamokat, 
hogy tegyenek eleget a polgári KBVP-missziókra vonatkozó paktum 16. 
kötelezettségvállalásának azáltal, hogy aktívan előmozdítják a nők jelenlétét minden 
szinten, továbbá hogy növeljék a nemzeti hozzájárulásukat; sajnálja, hogy a paktum 
elfogadása óta csökkent a női alkalmazottak száma; felkéri a tagállamokat, hogy 
kövessenek aktív munkaerő-felvételi stratégiákat, és a vonatkozó statisztikákat 
tartalmazó missziós jelentések révén azonosítsák a nők részvételét korlátozó 
akadályokat, illetve találjanak megoldást ezekre; felhívja az uniós intézményeket, hogy 
ösztönözzék a nők részvételét az ENSZ békefenntartó műveleteiben minden szinten, 
beleértve a katonai és a rendőrségi személyzetet is; emlékeztet arra, hogy az EU az 
ENSZ BT. nőkről, békéről és biztonságról szóló, 1325. sz. határozatának aláírásával, 
amely a békeépítés és a konfliktusokban való közvetítés fontos szereplőiként azonosítja 
a nőket, kötelezettséget vállalt arra, hogy növeli a konfliktusmegelőzéssel, 
válságkezeléssel és béketárgyalásokkal foglalkozó intézményekben a nők számát;

14. üdvözli a nemek közötti egyenlőség elvének általános érvényesítéséről szóló, uniós 
polgári missziók számára kiadott iránymutatásokat, és hangsúlyozza, hogy ezek az 
iránymutatások egy végrehajtásra szolgáló konkrét eszközt jelentenek, amely a missziók 
valamennyi munkatársa által alkalmazandó, beleértve a vezetést is, és amely segíteni 
fog a nemi dimenzió módszeres általános érvényesítésében és a nemek közötti 
egyenlőséget támogató politikák bevezetésében a polgári KBVP-missziók 
tevékenységei és szakaszai során; meggyőződése, hogy a KBVP-missziók tervezése 
során figyelembe kell venni a helyi nőszervezetek ajánlásait; üdvözli, hogy mostantól 
minden polgári KBVP-misszióban részt vesz egy, a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó tanácsadó; sajnálja azonban, hogy a katonai KBVP-missziók esetében nem 
ez a helyzet; ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy állítsanak jelölteket a jelenlegi 
álláshelyekre; kéri intézkedések meghozatalát annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
által alkalmazott összes katonai és polgári munkatárs kellő képzést kapjon a nemek 
közötti egyenlőség és a nők, béke és biztonság témakörét illetően, különösen azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan integrálhatják a nemi dimenziót feladataikba;

15. felszólít a KBVP-missziókra és -műveletekre vonatkozó, felülvizsgált általános 
magatartási normák naprakésszé tételére annak érdekében, hogy azok tartalmazzák a 
szexuális és nemi alapú erőszak tekintetében az EU vezetői és irányítói részéről a 
fellépés elmaradására vonatkozó „zéró tolerancia” elvét; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
csak néhány uniós KBVP-misszió nyújt képzést a szexuális és nemi alapú zaklatással 
kapcsolatban, és felszólítja az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy a nemzetközi békeépítési 
műveletek során támogassák a szexuális és nemi alapú erőszak elleni küzdelemre 
irányuló valamennyi erőfeszítést, és gondoskodjanak a visszaélést bejelentő személyek 
és az áldozatok hatékony védelméről;

16. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti összehasonlító elemzés kidolgozása és 
alkalmazása, valamint a nemi dimenzió szisztematikus beépítése és bevonása a 
döntéshozatalba a hatékony és tartós konfliktusmegelőzés, konfliktuskezelés és 
konfliktusrendezés, stabilizáció, békeépítés, konfliktus utáni újjáépítés, irányítás és 
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intézményépítés egyik alapját képezi; sajnálatosnak tartja, hogy a nőkkel kapcsolatos 
domináns narratíva a viktimizációra épül, és megfosztja a nőket a 
cselekvőképességüktől; hangsúlyozza, hogy el kell ismerni azt a jelentős szerepet, 
amelyet a nők és lányok játszanak helyi, nemzeti és nemzetközi szinten a fenntartható 
béke elérésében, különösen a párbeszéd, a közvetítés és a béketárgyalások elősegítése 
révén; kéri a nőknek és lányoknak a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban való 
helyi szintű, biztonságos, érdemi és inkluzív részvételét a béke- és biztonsági ügyekben, 
beleértve a békeépítést, a konfliktus utáni újjáépítést, a kormányzást és az 
intézményépítést, valamint a konfliktusciklus különböző szakaszait; megjegyzi, hogy a 
nők jogainak előmozdítása a válság sújtotta vagy konfliktus sújtotta országokban 
erősebb, egészségesebb, biztonságosabb és ellenállóbb közösségeket ösztönöz, amelyek 
kevésbé hajlamosak erőszakos eszközöket igénybe venni a viták és konfliktusok 
rendezésére; kiemeli annak fontosságát, hogy a fiatal nőket és lányokat bevonják a 
békeépítésbe, és e tekintetben tudomásul veszi az „ifjúság, béke és biztonság” program 
hozzájárulását;

17. felhívja a tagállamokat, hogy teljes mértékben tartsák be a fegyverexporttal kapcsolatos 
közös álláspontot; külön felhívja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe annak az 
exportált anyagok nemi alapú erőszakhoz vagy a nők és gyermekek elleni erőszakhoz 
való felhasználásának kockázatát, illetve annak kockázatát, hogy ezek az anyagok 
elősegíthetik az említett erőszakot; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő megközelítés emberközpontú megközelítést jelent, 
amelynek célja a nők biztonságának – többek között gazdasági, szociális és 
egészségügyi biztonságának – javítása;

18. üdvözli a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó, 2019-ben elfogadott uniós 
stratégiai megközelítést és a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó uniós 
cselekvési tervet, és felszólít annak határozott végrehajtására; ugyanakkor sajnálattal 
állapítja meg, hogy e politikai kötelezettségvállalás gyakorlatba való átültetése a világos 
célkitűzések és mutatók ellenére továbbra is kihívást jelent és folyamatos erőfeszítést 
igényel; hangsúlyozza a nemzeti cselekvési tervek fontosságát a nők, béke és biztonság 
program végrehajtásában; üdvözli, hogy év végére csaknem minden uniós tagállam 
elfogadja majd az ENSZ 1325. sz. határozatára vonatkozó nemzeti cselekvési tervét; 
sajnálja azonban, hogy közülük csak egy tagállam rendelkezik a végrehajtásra 
elkülönített költségvetéssel; felhívja a tagállamokat, hogy különítsenek el a 
végrehajtásra szolgáló költségvetést, és dolgozzanak ki nemzeti parlamenti felügyeleti 
mechanizmusokat, valamint vezessenek be kvótákat a nők ellenőrzési, értékelési és 
felügyeleti mechanizmusokban való részvételére vonatkozóan; sajnálja, hogy az EU 
személyzetének sok tagja nem építette be munkájába a nők, a béke és a biztonság 
szempontjait, és ezt a programot olyan programnak tekinti, amelyet mérlegelése alapján 
alkalmazhat a missziók eredményességének javítása céljából, nem pedig az önmagában 
a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek a biztosítására szolgáló módszernek;

19. üdvözli a nőkkel, békével és biztonsággal foglalkozó uniós munkacsoport által eddig 
végzett munkát, többek között annak biztosításával, hogy az érintett civil társadalmi 
szervezetek részt vegyenek a megbeszélésein; üdvözli a társadalmi nemek kérdéséért 
felelős EKSZ-főtanácsadó által végzett munkát; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki e szerep 
korlátozott kapacitása miatt, és kéri, hogy a főtanácsadó szerepét jelentősen erősítsék 
meg, valamint hogy közvetlenül az alelnöknek/főképviselőnek tartozzon beszámolási 
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kötelezettséggel; felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy minden EKSZ-igazgatóságon 
álljon rendelkezésre a nemek közötti egyenlőséggel és a nőkkel, a békével és a 
biztonsággal foglalkozó teljes munkaidős tanácsadó, aki közvetlenül a főtanácsadónak 
tesz jelentést, továbbá felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy ösztönözze a 
személyzetét, hogy szorosan működjön együtt a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetével (EIGE); hangsúlyozza, hogy az uniós intézmények és ügynökségek közötti 
tudásmegosztás fontos és rendkívül hatékony eszköz a magas adminisztratív költségek, 
és a bürokrácia szükségtelen növelésének elkerüléséhez;

20. sürgeti az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy a KBVP-vel kapcsolatos 
tanácsi határozatokba és a missziókra vonatkozó megbízatásokba foglaljanak bele az 
ENSZ BT 1325. sz. határozatára és az azt követő határozatokra történő hivatkozásokat, 
és gondoskodjanak arról, hogy valamennyi KBVP-misszió és -művelet rendelkezzen 
éves cselekvési tervvel arra vonatkozóan, hogy miként kell végrehajtani a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó jövőbeli cselekvési terv (GAP III), illetve a nőkre, a 
békére és a biztonságra vonatkozó uniós cselekvési terv célkitűzéseit; kéri, hogy a 
KVBP új eszközeibe, köztük az Európai Védelmi Alapba és a javasolt Európai 
Békekeretbe építsenek be nemek közötti összehasonlító elemzést;

21. megjegyzi, hogy az EU és az ENSZ 2018-ban az előretekintő prioritások új készletéről 
állapodtak meg a béketámogató műveletekkel és válságkezeléssel kapcsolatos 2019–
2021-es együttműködés tekintetében, és hangsúlyozza, hogy a nőkkel, békével és 
biztonsággal foglalkozó EU–ENSZ együttműködési platform létrehozását kiemelt 
prioritássá kell tenni;

22. üdvözli az EU–NATO együttműködést, amelynek célja a béke és a stabilitás 
előmozdítása az euroatlanti térségben, ahol az egyik középponti téma a nőkkel, békével 
és biztonsággal foglalkozó program előmozdítása;

23. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség – többek között a Parlament harmadik 
országokkal fenntartott kapcsolatai révén való – előmozdításának fontosságát az EU 
külpolitikájában; üdvözli e tekintetben a Parlament küldöttségeinek azt a határozatát, 
amely szerint minden küldöttségben ki kell nevezni egy-egy képviselőt a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdések kezelésére; hangsúlyozza, hogy a küldöttségek 
valamennyi tevékenysége során elő kell mozdítani az egyenlőséget és a sokszínűséget, 
többek között a harmadik országokkal tartott hivatalos parlamenti találkozók alatt is;

24. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az uniós kül- és biztonságpolitikában 
alkalmazott automatizált döntéshozatali módszerek, köztük a mesterséges intelligencián 
alapuló algoritmusok mentesek legyenek a profilalkotási torzításoktól, különösen a 
nemen alapuló bármely torzítástól;

25. üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó második cselekvési terv (GAP II) 
keretében a nemek közötti egyenlőség terén elért eredményeket, és ezért üdvözli a 
Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2020-ban végezzenek felülvizsgálatot és 
terjesszenek elő egy új GAP III-at; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy találjanak 
megoldást a hiányosságaira, így például a gyenge jogalapra, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés hiányára, a pontos jelentéstétel 
nehézségeire, az időkeretek összehangolásának és a költségvetési ciklusoknak a 
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hiányára, és a személyzet megfelelő képzésének hiányára; ajánlja, hogy a GAP III-at a 
siker egyértelmű, mérhető és időhöz kötött mutatói kísérjék, ideértve a felelősség 
különböző szereplőkhöz való hozzárendelését, továbbá egyértelmű célkitűzésekkel az 
egyes partnerországokban; sürgeti az Európai Bizottságot, hogy tekintettel a Covid19 
nők és fiatal lányok életére gyakorolt hatására, tartsa a GAP III megújítását a 2020. évi 
munkatervében, és ne halassza azt el a következő évre;

26. elismeri a civil társadalmi szervezetek és különösen a nőjogi szervezetek és a női 
emberijog-védők kulcsfontosságú szerepét a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
uniós cselekvési terv és a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó új uniós stratégiai 
megközelítés és a hozzá tartozó cselekvési terv végrehajtásának támogatásában; felhívja 
a Bizottságot, hogy fokozza a civil társadalmi szervezetek részvételét a GAP III 
megfogalmazásában és annak a partnerországokban való végrehajtásában; 

27. hangsúlyozza, hogy a GAP III-nak kifejezetten ki kell terjednie a nők jogaira minden 
kontextusban, függetlenül az adott ország GDP-jétől, beleértve az instabil államokat és 
a konfliktushelyzeteket, valamint a legkiszolgáltatottabb csoportokat, például a 
menekült és migráns lányokat;

28. kéri, hogy a GAP III írja elő, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás 85%-át olyan 
programokra kell fordítani, amelyek jelentős vagy fő célkitűzése a nemek közötti 
egyenlőség, és e szélesebb körű kötelezettségvállalás keretében felszólít az Európai 
Unió hivatalos fejlesztési támogatásának megfelelő elkülönítésére az egyenlőség 
előmozdítására, a nők társadalmi szerepvállalásának növelésére és jogaik 
előmozdítására irányuló konkrét kezdeményezések számára; kéri a partnerországokban 
a GAP III keretében kiutalt és folyósított, nemek közötti egyenlőséghez nyújtott uniós 
finanszírozásról való beszámolás javítását; felhívja az EKSZ-t és a Bizottságot, hogy 
hozzanak létre nemek szerinti mutatókat, amelyeket a projektek kiválasztása, nyomon 
követése és értékelése során kell alkalmazni;

29. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség a külső fellépések és a tematikus 
területek – többek között az éghajlati kihívások és társadalmaink fenntartható fejlődése 
– hatékony irányításának szerves részét képezi; hangsúlyozza, hogy a szegénységben 
élő nők és lányok kiszolgáltatottak az éghajlatváltozással szemben, és hangsúlyozza, 
hogy a tisztességes és igazságos átmenet megvalósítása érdekében, amely senkit sem 
hagy hátra, minden éghajlat-politikai fellépésnek magában kell foglalnia a nemek 
közötti egyenlőséget és az interszekcionális perspektívát; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy az éghajlatváltozással foglalkozó tárgyaló felek mindössze 30%-a nő, és 
emlékeztet arra, hogy a nők érdemi és egyenlő részvétele az éghajlat-politikával és a 
nemzetközi, uniós, nemzeti és helyi szintű fellépéssel foglalkozó döntéshozó 
testületekben létfontosságú a hosszú távú éghajlat-politikai célok eléréséhez; sürgeti, 
hogy a GAP III hozzon létre világos kapcsolatokat a Párizsi Megállapodással, és kéri az 
EU-t és tagállamait annak biztosítására, hogy a női szervezetek hozzáférjenek a 
nemzetközi éghajlat-politikai forrásokhoz;

30. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy mozdítsák elő és támogassák egy nemek 
közötti egyenlőségről szóló külön fejezet beillesztését az EU kereskedelmi és 
beruházási megállapodásaiba; felszólít továbbá, hogy e kereskedelmi megállapodásokba 
foglaljanak bele olyan rendelkezéseket, amelyek biztosítják, hogy azok intézményi 



AD\1209529HU.docx 11/15 PE648.587v03-00

HU

struktúrái garantálják az időszakos megfelelési vizsgálatokat, a lényegi vitákat, valamint 
a nemek közötti egyenlőséggel és kereskedelemmel kapcsolatos információk és bevált 
gyakorlatok megosztását, többek között nők és nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
szakemberek bevonásával valamennyi érintett igazgatási szinten; felhívja az EU-t és 
tagállamait, hogy az előzetes és utólagos hatásvizsgálatokba foglalják bele az uniós 
kereskedelempolitika és megállapodások nemek közötti egyenlőségre gyakorolt 
országspecifikus és ágazatspecifikus hatását; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából elkészített elemzést figyelembe kell venni a kereskedelmi 
tárgyalások során – mérlegelve a tárgyalási szakasztól a végrehajtásig tartó teljes 
folyamat során mind a pozitív, mind a negatív hatásokat –, és azt a lehetséges negatív 
hatások megelőzésére vagy kompenzálására irányuló intézkedéseknek kell kísérniük;

31. felhívja a Bizottságot, hogy a bevándorlási politikákba építse be a nemek közötti 
egyenlőséget figyelembe vevő és interszekcionális megközelítést, amely garantálja a női 
és lány menedékkérők és menekültek jogait, forrásokat biztosítva a nők és a lányok által 
többek között a nemük, faji vagy etnikai hovatartozásuk, társadalmi-gazdasági 
helyzetük, adminisztratív helyzetük és származási helyük alapján elszenvedett 
megkülönböztetés felszámolására, valamint hogy gyorsítsa fel a munkát a megfelelő 
azonosítás és a befogadó állomásokon Európa-szerte bekövetkező potenciális 
erőszakkal, zaklatással, nemi erőszakkal és nőkereskedelemmel szembeni védelem 
biztosítása érdekében; felszólít az isztambuli egyezmény teljes körű alkalmazására a 
migrációs és menekültügyi politikákban;

32. felszólít a szexuális és nemi alapú erőszak minden formájának, valamint a nők és 
lányok emberi jogai súlyos megsértésének – például a gyermek-, a korai és a 
kényszerházasságnak – a megelőzésére és felszámolására, valamint a női nemi szervek 
megcsonkítása gyakorlatának felszámolására; kéri, hogy ez továbbra is politikai 
prioritás legyen az EU külső fellépéseiben, és hogy a harmadik országokkal folytatott 
politikai párbeszédek során szisztematikusan foglalkozzanak vele; felhívja a Bizottságot 
és az EKSZ-t, hogy összpontosítsanak különösen a konfliktusok során elkövetett nemi 
alapú erőszak megelőzésére, valamint a nemi alapú erőszak túlélőinek támogatására és 
az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésükre; hangsúlyozza, hogy 
konfliktushelyzetekben a nők és lányok ki vannak téve az emberi jogaik megsértése 
fokozott kockázatának; mélységesen aggasztónak tartja, hogy a szexuális erőszak egyre 
inkább a szélesebb körű konfliktusstratégia és háborús taktika részévé vált; sürgeti az 
EU-t, hogy a nemzetközi büntetőjoggal összhangban minden lehetséges eszközt 
használjon fel a háborús nemi erőszak elkövetőinek bejelentése, azonosítása, 
büntetőeljárás alá vonása és megbüntetése érdekében; felszólít a nők és lányok elleni 
erőszakról szóló uniós iránymutatások felülvizsgálatára és aktualizálására, valamint a 
velük szembeni megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemre; felhívja az EU-t, 
hogy az isztambuli egyezmény megerősítését tűzze az Európa Tanács 
partnerországaival folytatott politikai párbeszéd kiemelt napirendi pontjai közé, és 
ösztönözze az ahhoz való csatlakozásra azokat a tagállamokat, amelyek nem tagjai az 
Európa Tanácsnak;

33. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség nem érhető el a férfiaknak és fiúknak a 
nemek közötti egyenlőség terén előrelépéseket célzó folyamatba történő bevonása 
nélkül: fel kell őket kérni, hogy aktívan járuljanak hozzá az egészségesebb nemi normák 
előmozdításában, és vegyenek részt ebben a folyamatban; emlékeztet különösen a 
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férfiak és fiúk szerepére és felelősségére a szexuális és nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemben; 

34. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák együttműködésüket a 
harmadik országokkal az emberkereskedelem valamennyi formája elleni küzdelem 
érdekében, és kifejezetten a gyermekházasság, a nők és lányok szexuális 
kizsákmányolása és a szexturizmus felszámolása céljából fordítsanak különös figyelmet 
az emberkereskedelem nemi dimenziójára; szorgalmazza, hogy az emberkereskedelem 
tekintetében valamely harmadik ország által jelentett kockázatok kötelező 
hatásvizsgálatát vegyék fel a vízumliberalizációs megállapodások megkötésének 
általános előzetes feltételei közé; hangsúlyozza, hogy a vízumliberalizációs 
megállapodások megkötéséhez teljesítendő kötelező követelmények közé fel kell venni 
a harmadik országokkal az emberkereskedelem terén folytatott hatékony 
együttműködést; felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és az EKSZ-t, hogy a harmadik 
országokkal a társulási és együttműködési megállapodásokról folytatott tárgyalásaik 
során vezessenek be az emberkereskedelem elleni hatékony küzdelemre vonatkozó 
együttműködési referenciakeretet, amely magában foglal egy, a bejelentésekkel és az 
elkövetők büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos adatok rögzítésére szolgáló átlátható 
protokollt is; felszólít arra, hogy alakítsák ki az emberkereskedelemnek a nemek közötti 
egyenlőség szempontját figyelembe vevő megközelítését az emberi jogok széles 
körének bármely konfliktussal összefüggésben történő gyakorlására gyakorolt hatásának 
átfogó kezelése révén;

35. kéri a szexuális és reproduktív egészség és jogok egyetemes tiszteletben tartásának és 
hozzáférhetőségének garantálását, a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 
cselekvési programjában, a Pekingi Cselekvési Platform keretében, valamint ezek 
felülvizsgálati konferenciáinak záródokumentumaiban foglalt megállapodásoknak 
megfelelően, valamint az e cél felé tett előrehaladás mérésére szolgáló megfelelő 
eszközök kidolgozását; intézkedéseket kér annak biztosítása érdekében, hogy az EU 
egységes állásponttal rendelkezzen, és határozott lépéseket tegyen a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat, a nemek közötti egyenlőséget, illetve az LMBTIQ+ 
személyek jogait érő támadások, valamint a nők jogait aláásó intézkedések egyhangú 
elítélése érdekében; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy az új GAP III és az 
NDICI révén erősítsék meg az EU elkötelezettségét a szexuális és reproduktív egészség 
és jogok – többek között a terhesgondozáshoz és az anyáknak járó egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés – mellett; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
nyújtsanak politikai és pénzügyi támogatást a valamennyi ember – beleértve a leginkább 
veszélyeztetett vagy kockázatnak kitett személyeket is – jogainak és szexuális és 
reproduktív egészségének tiszteletben tartásáért küzdő civil társadalmi szerveteknek, 
beleértve a legkiszolgáltatottabb vagy veszélyeztetett személyeket, különösen a 
mozgásban lévő, migrációs útvonalakon vagy táborokban tartózkodó nőket és lányokat;

36. sajnálja, hogy a nők és a lányok világszerte még mindig módszeres 
megkülönböztetésnek vannak kitéve; megállapítja, hogy a nők szegénysége nagyrészt a 
gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférés hiányával magyarázható; meggyőződése, 
hogy az oktatás kulcsfontosságú a nemek közötti egyenlőség megvalósításához és a nők 
és lányok helyzetének megerősítéséhez; felhívja ezért az EU-t, hogy a GAP III 
keretében vállaljon nagyobb elkötelezettséget a nemek közötti egyenlőség oktatási 
rendszerekben való előmozdítása és a nemi sztereotípiák ellen ugyanezen rendszerekben 
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folyó küzdelem iránt; felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és az EKSZ-t annak 
biztosítására, hogy fejlesztési együttműködési politikájuk és humanitárius 
segítségnyújtási intézkedéseik támogassák a nők gazdasági szerepvállalását, beleértve a 
nők vállalkozói tevékenységének láthatóságát a partnerországokban; emlékeztet rá, 
hogy nők nagyobb munkaerőpiaci részvétele, a női vállalkozók fokozottabb támogatása, 
a férfiak és nők esélyegyenlőségének és egyenlő bérezésének a védelme, valamint a 
munka és a magánélet közötti egyensúly elősegítése kulcsfontosságú tényezők a hosszú 
távon fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés eléréséhez, az egyenlőtlenségek 
felszámolásához és a nők pénzügyi függetlenségének ösztönzéséhez;

37. emlékeztet rá, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség kérdésével foglalkozni kell a 
partnerországokkal folytatott politikai párbeszédekben; hangsúlyozza a nemek közötti 
egyenlőség előmozdításának fontosságát az EU szomszédság- és bővítési politikájának 
keretében, különösen a csatlakozási tárgyalásokkal összefüggésben; felhívja a 
Bizottságot és az EKSZ-t, hogy használják ki a csatlakozási tárgyalásokat arra, hogy 
elősegítsék a tagjelölt országokban a nemek közötti egyenlőséget; felhívja a Nemek 
Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy folytassa a nemek közötti egyenlőség terén 
a harmadik országokban elért eredmények nyomon követését; üdvözli a nemek közötti 
egyenlőség terén elért eredmények nyomon követésére szolgáló különböző 
mechanizmusokat, mint például az Unió a Mediterrán Térségért által nemrégiben 
létrehozott mechanizmust, valamint „az EIGE együttműködése az EU tagjelölt és 
potenciális tagjelölt országaival (2017–2019), a nemek közötti egyenlőség terén elért 
eredmények jobb nyomon követése” című projektet;

38. megjegyzi, hogy az ENSZ figyelmeztetett arra, hogy a Covid19-világjárvány 
mindenfajta egyenlőtlenséget napvilágra hoz és elmélyít, így a nemek közötti 
egyenlőtlenséget is; mélységes aggodalmának ad hangot az otthon és az állami 
egészségügyben végzett ápolási munka egyenlőtlen elosztása miatt – minthogy a 
világban az egészségügyben dolgozó munkaerő körülbelül 70%-át nők adják –, a nemi 
alapú erőszak aggasztó megugrása miatt, amely részben a hosszabb ideig tartó 
bezártságnak tudható be, valamint a reproduktív és anyai egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés korlátozottsága miatt; felszólít ezért célzott és konkrét intézkedések 
kidolgozására a Covid19 nőkre és lányokra gyakorolt társadalmi-gazdasági hatásának 
kezelése érdekében; hangsúlyozza, hogy sürgősen megfelelő finanszírozást kell 
rendelkezésre bocsátani azt biztosítandó, hogy a női szervezetek, az emberijog-védők és 
a békeépítők maradéktalanul és akadálytalanul hozzáférjenek a jó minőségű 
technológiához, amely ahhoz szükséges, hogy a Covid19-válság alatt érdemben részt 
tudjanak venni a döntéshozatali folyamatokban; hangsúlyozza, hogy az 
alelnöknek/főképviselőnek és a Bizottságnak el kell ismernie az emberi biztonság 
szükségességét, amely magában foglalja a nőkre, a békére és a biztonságra vonatkozó 
uniós stratégiai megközelítés valamennyi szempontját; hangsúlyozza, hogy biztosítani 
kell, hogy az EU Covid19-re adott globális válaszának végrehajtása ne hagyja 
figyelmen kívül a nemi aspektust, és hogy megfelelően kezeljék a nők és más 
marginalizált csoportok sajátos szükségleteit, és biztosítsák részvételüket a teljes 
programozási ciklusban;
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