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A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
Az Európai Parlament 2022. március 10-i állásfoglalása a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési tervről (2021/2003(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ-nek a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések 
minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-i egyezményére 
(CEDAW), valamint a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
kiküszöbölésével foglalkozó bizottságnak a konfliktusmegelőzésben, konfliktusban és 
konfliktus utáni helyzetekben a nők szerepéről szóló, 2013. október 18-i 30. sz. 
általános ajánlására,

– tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciáján 1995-ben elfogadott Pekingi 
Nyilatkozatra és Cselekvési Platformra, és az ezek felülvizsgálatáról rendezett 
konferenciák eredményeire,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre 
(CRPD) és annak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről szóló, 2009. november 
26-i 2010/48/EK tanácsi határozattal1 összhangban történt, 2011. január 21-i uniós 
hatálybalépésére,

– tekintettel a Bizottság „Egyenlőségközpontú Unió: Stratégia a fogyatékossággal élő 
személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030)” című, 2021. március 3-i 
közleményére (COM(2021)0101),

– tekintettel a 2015 szeptemberében elfogadott, 2030-ig tartó időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési menetrendre és az abban rögzített fenntartható fejlődési célokra, 
különös tekintettel az 1., 4., 5., 8., 10. és 17. célra,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) az egyenlő díjazásról szóló, 
1951. évi 100. egyezményére,

– tekintettel az ILO-nak a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről szóló, 1958. évi 111. számú egyezményére,

1 HL L 23., 2010.1.27., 35. o.



– tekintettel az ILO-nak az erőszak és zaklatás felszámolásáról szóló, 2019. évi 190. 
számú egyezményére,

– tekintettel az ILO szociális védelmi minimumra vonatkozó, 2012. évi 202. számú 
ajánlására,

– tekintettel a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló, 1949. augusztus 12-i 
negyedik genfi egyezményre,

– tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 
1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 
(2013), 2242 (2015), 2467 (2019) és 2493 (2019) számú határozataira,

– tekintettel az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 
küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, 2011. május 11-i egyezményére (isztambuli 
egyezmény),

– tekintettel az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló, 2005. május 
16-i egyezményére és a gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális 
visszaéléssel szembeni védelméről szóló, 2007. október 25-i egyezményére,

– tekintettel az 1994-ben tartott kairói nemzetközi népesedési és fejlesztési konferenciára 
(ICPD), annak cselekvési programjára és a felülvizsgálati konferenciáinak 
eredményeire, valamint a konferencia 25. évfordulójának alkalmából rendezett 2019-es 
nairobi csúcstalálkozóra (ICPD+25),

– tekintettel a 2015. júliusi harmadik nemzetközi fejlesztésfinanszírozási konferencián 
elfogadott addisz-abebai cselekvési programra,

– tekintettel az EU és az ENSZ Reflektorfény kezdeményezésére, melynek célja a nők és 
a lányok elleni erőszak valamennyi formájának felszámolása,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (3) bekezdésére, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikkére, 153. cikkének (1) 
bekezdésére és 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 23. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió 2016 júniusában közzétett, kül- és biztonságpolitikára 
vonatkozó globális stratégiájára,

– tekintettel a Bizottságnak és az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
(GAP) – Az EU külső tevékenységeiben a nemek közötti egyenlőség biztosítását és a 
nők szerepének megerősítését célzó ambiciózus program (2021–2025)” című, 2020. 
november 25-i közös közleményére (JOIN(2020)0017), valamint az azt kísérő, „A GAP 
III végrehajtásához kapcsolódó célkitűzések és mutatók (2021–2025)” című közös 
bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2020)0284),

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),



– tekintettel a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program (az 
„EU az egészségért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/522 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1,

– tekintettel az ENSZ főtitkárának „A Covid19 nőkre gyakorolt hatása” című, 2020. 
április 9-i szakpolitikai tájékoztatójára,

– tekintettel az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) „A Covid19-világjárvány hatása a 
családtervezésre és a nemi alapú erőszak, a női nemi szervek megcsonkítása és a 
gyermekházasság felszámolására” című, 2020. április 27-én közzétett jelentésére,

– tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a méhnyakrák mint 
közegészségügyi probléma felszámolásának felgyorsítására 2020 novemberében 
elindított globális stratégiára,

– tekintettel „Az egyenlőségközpontú Unió: a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi 
esélyegyenlőségi stratégia” című, 2020. március 5-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0152),

– tekintettel az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásra,

– tekintettel a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló, a 2019–2024-es időszakra 
vonatkozó, 2019. július 5-i uniós cselekvési tervre,

– tekintettel a 2021. március 29–31. között Mexikóvárosban és 2021. június 30–július 2. 
között Párizsban tartott „Egyenlőség generációja” fórumra, a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítása terén világszerte elért előrehaladás felgyorsítása érdekében bejelentett 
kötelezettségvállalásokra, valamint a fórum eredményeként létrejött, a nemek közötti 
egyenlőség felgyorsítására vonatkozó globális tervre és a nőkről, a békéről, a 
biztonságról és a humanitárius tevékenységről szóló új megállapodásra,

– tekintettel a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális 
Európa) létrehozásáról szóló, 2021. június 9-i (EU) 2021/947 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre2, 

– tekintettel a 2018. május 31-i állásfoglalására „A nemek közötti egyenlőség és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása 
a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020)” című együttes szolgálati 
munkadokumentum (SWD(2015)0182) végrehajtásáról3,

– tekintettel a női nemi szervek megcsonkításának világszerte történő felszámolására 
irányuló uniós stratégiáról szóló, 2020. február 12-i állásfoglalására4,

1 HL L 107., 2021.3.26., 1. o.
2 HL L 209., 2021.6.14., 1. o.
3 HL C 76., 2020.3.9., 168. o.
4 HL C 294., 2021.7.23., 8. o.



– tekintettel az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 64. ülésére vonatkozó 
uniós prioritásokról szóló, 2020. február 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel „A nemek közötti egyenlőség az EU kül- és biztonságpolitikájában” című, 
2020. október 23-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziójáról 
szóló, 2021. január 21-i állásfoglalására3,

– tekintettel „A nemek közötti digitális szakadék megszüntetése: a nők részvétele a 
digitális gazdaságban” című, 2021. január 21-i állásfoglalására4,

– tekintettel „A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója 
(ICPD25) – nairobi csúcstalálkozó” című, 2021. június 24-i állásfoglalására5,

– tekintettel a nők egészségével összefüggésben a szexuális és reprodukciós egészség és 
jogok EU-ban fennálló helyzetéről szóló, 2021. június 24-i állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, és a 
Költségvetési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
közös jelentésére (A9-0025/2022),

A. mivel a nemek közötti egyenlőség uniós érték, valamint alapvető és egyetemes emberi 
jog;

B. mivel a nem alapú erőszak – legyen szó bármilyen erőszakról –, és különösen a 
nőgyilkosság a nemek közötti egyenlőtlenség legszélsőségesebb formája; mivel a nemi 
alapú erőszakot a megkülönböztetés szélsőséges formájának és az emberi jogok 
megsértésének kell tekinteni; 

C. mivel védelmezni kell a nők jogait, és intézkedéseket kell hozni a kizsákmányolás, az 
erőszak, az elnyomás, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőtlenség valamennyi 
formájának felszámolása érdekében; mivel a nemi alapú erőszak megelőzéséhez 
szükség van az egyenlőtlenségeket állandósító nemi normák megkérdőjelezésére, és ezt 
– egyéb intézkedések mellett – hatékony jogalkotási intézkedések és reformok 
elfogadásának és végrehajtásának kell követnie;

D. mivel a nemi alapú erőszak egyszerre oka és következménye a strukturális 
egyenlőtlenségeknek és a hatalom egyenlőtlen elosztásának; mivel az erőszak kiváltó 
okainak és súlyosbító tényezőinek megértése elengedhetetlen az erőszak elleni 
küzdelemhez; mivel a nemek közötti egyenlőtlenség mélyen gyökerezik a nemi 

1 HL C 294., 2021.7.23., 58. o.
2 HL C 404., 2021.10.6., 202. o.
3 HL C 456., 2021.11.10., 191. o.
4 HL C 456., 2021.11.10., 232. o.
5 HL C 81., 2022.2.18., 63. o.
6 HL C 81., 2022.2.18., 43. o.



sztereotípiákon alapuló társadalmi értékekben; mivel a fenntartható és tényleges 
egyenlőség elérésének nemcsak célja, hanem egyben előfeltétele is, hogy a férfiakat és 
fiúkat bevonják a nemek közötti egyenlőség biztosításába;

E. mivel a nők és lányok elleni erőszak egymástól eltérő, de egymást nem kizáró 
megnyilvánulási formákat ölt, ideértve a kibertérben elkövetett erőszakot is; mivel 
becslések szerint 31 országban 14 000 nő és lány több mint fele (58%) szenvedett el 
zaklatást és bántalmazást az interneten;

F. mivel az interszekcionális identitásokkal rendelkező és többszörös, interszekcionális 
kiszolgáltatottsággal szembesülő nők az erőszak és a zaklatás fokozott kockázatával 
néznek szembe;

G. mivel a Reflektorfény kezdeményezést az EU és az ENSZ azzal a céllal indította el, 
hogy felvegye a küzdelmet a nők és lányok elleni erőszak, köztük a szexuális erőszak 
ellen;

H. mivel a szexuális kizsákmányolás az erőszak súlyos formája, amely többnyire a nőket és 
a lányokat érinti; mivel az EU-nak támogatnia kell a partnerországokat, hogy azok 
növelni tudják az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozatai számára 
nyújtott szociális támogatás finanszírozását és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket, 
ideértve a szakemberek által nyújtott pszichológiai és szociális támogatást is, továbbá 
olyan speciális szolgáltatásokat vezessenek be, amelyek kifejezetten a kiszolgáltatott 
nők és lányok teljes körű társadalmi és gazdasági beilleszkedését célozzák, hogy 
kiszabadulhassanak a szexuális kizsákmányolás csapdájából;

I. mivel az egészségügyi ellátásnak, valamint a szexuális és reproduktív egészséghez és 
jogokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie; 
mivel az egészségügyi jogok, különösen a szexuális és reprodukciós egészséghez 
fűződő jogok a nők alapvető jogai, amelyeket meg kell erősíteni, és amelyeket 
semmilyen módon nem szabad felhígítani vagy megszüntetni; mivel az Unión belül és 
kívül is egyre gyakrabban mutatkozik egy olyan szemlélet, amely fenyegeti a szexuális 
és reproduktív jogok érvényesülését;

J. mivel a nők teljes sokszínűségükben interszekcionális strukturális 
megkülönböztetésekkel szembesülnek faj, etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, egészségi állapot, társadalmi-gazdasági háttér, születéskori státusz, 
életkor, osztály, menekült vagy migráns státusz, szexuális irányultság és nemi identitás 
alapján, és ezt az alapvető jogok teljes körű gyakorlásának akadályaként kell elismerni; 

K. mivel a globális ismeretek és kormányzás szempontjából alapvető fontosságú a nemek 
közötti egyenlőtlenségre vonatkozó, lebontott és számszerűsíthető adatok gyűjtése, 
figyelembe véve az interszekcionális tényezőket;

L. mivel a nők és lányok jogai veszélyben vannak, és számos országban – mind az EU-n 
belül, mind azon kívül – szűkül a civil társadalmi szervezetek mozgástere, ami 
különösen igaz a nők jogainak védelmével foglalkozó, valamint feminista és 
önszerveződő szervezetekre; mivel világszerte megfigyelhetők a nők és az LMBTIQ+ 
személyek jogai ellen irányuló aggasztó támadások, amelyek magukban foglalják a 
szexuális és reprodukciós egészség és jogok korlátozását, valamint a szexuális 
felvilágosítás és a társadalmi nemek kutatásának betiltását; 



M. mivel a partnerországokban a nők és lányok jogait védő civil társadalmi szervezetek 
felhatalmazása és megfelelő finanszírozása létfontosságú a nemek közötti egyenlőséget 
elősegítő új társadalmi hozzáállás és konszenzus kialakításához; mivel a női szervezetek 
helyi szintű aktív bevonása elengedhetetlen a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 
III. uniós cselekvési terv sikeres végrehajtásához;

N. mivel a nőket és a lányokat aránytalanul érintik a többek között a fegyveres 
konfliktusok, a természeti katasztrófák és az éghajlatváltozás következtében mind 
gyakrabban kialakuló szükséghelyzetek;

O. mivel a Covid19-világjárvány és az azt követő lezárások súlyosan érintették a nőket és a 
lányokat és még jobban elmélyítették a nemek közötti meglévő egyenlőtlenségeket, ami 
kiemelten rontotta az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést – ezen 
belül különösen a szexuális és reprodukciós egészség és jogok érvényesülését –, 
valamint a munkahelyi és a magánélet közötti egyensúlyt; mivel ez a nemi alapú 
erőszak, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek növekedését is 
eredményezte;

P. mivel a világjárvány aránytalanul nagy hatással volt a nőkre; mivel a Covid19 ellen a 
frontvonalon küzdő szociális és egészségügyi dolgozók mintegy 70%-a nő, legyen szó 
ápolókról, orvosokról vagy takarítókról; mivel az otthonról dolgozó, munkanélküli vagy 
részmunkaidőben dolgozó nőkre még nagyobb nyomás nehezedett, mivel továbbra is ők 
végezték a háztartási munkák és a család ellátásához tartozó feladatok nagy részét; 
mivel a rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy a Covid19 miatti 
lezárások alatt nőtt az erőszak és/vagy zaklatás áldozatává vált nők száma;

Q. mivel a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika 
(TTMM) területén nincs elég női hallgató;

R. mivel a nők és férfiak politikai életben való egyenlő képviselete, részvétele és befolyása 
a valóban demokratikus társadalom előfeltétele; mivel a nők és lányok konstruktív 
részvétele a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, valamint az újjáépítésében 
növeli a béke fenntarthatóságát;

S. mivel az egyenlőtlenségek felszámolását célzó intézkedéseknek alapvető szerepe lesz a 
világjárvány utáni helyreállításban; mivel a lányok és nők részvételét, képviseletét és 
vezető szerepét prioritásként kell kezelni ezen intézkedések kidolgozása, végrehajtása és 
értékelése során; 

T. mivel az emberi méltóság és a nemek közötti egyenlőség tiszteletben tartásának 
megvalósítása továbbra is kihívást jelent; mivel 2030 előtt a világ egyetlen országa sem 
fogja megközelíteni a nemek közötti egyenlőség megvalósítását;

U. mivel a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervnek keretként 
kell szolgálnia ahhoz, hogy az EU külső tevékenysége aktívan hozzájárulhasson a 
nemek közötti egyenlőtlenségek elleni küzdelemhez; mivel a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervet – mint a hátrányos 
megkülönböztetés és a marginalizálódás megakadályozását, valamint a nők és lányok 
jogainak és méltóságának biztosítását célzó kulcsfontosságú eszközt – teljes körűen 
végre kell hajtani, továbbá támogatni kell a nemek közötti egyenlőség kérdésének 
valamennyi nemzetközi együttműködési programon belüli érvényesítését, valamint a 



nemzeti tervekbe és stratégiákba való beépítését, a helyi partnerekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel együttműködve;

V. mivel még inkább stratégiai, összehangolt és szisztematikusabb megközelítést kell 
alkalmazni azt illetően, hogy miként működnek együtt az EU és a tagállamok a 
partnerországokban a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben; mivel az 
EU missziói és küldöttségei a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv végrehajtásának frontvonalában állnak, és mivel a küldöttségek és a 
missziók tagjainak szakértelme kulcsfontosságú annak sikeres végrehajtásához; mivel a 
Bizottságnak technikai segítségnyújtást kell biztosítania a küldöttségek részére az 
országszintű végrehajtási tervekkel kapcsolatos első lépések megtételéhez;

1. üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, 2021–2025 közötti időszakra szóló új 
III. uniós cselekvési tervet és a nemek közötti egyenlőséget biztosító világ 
megteremtésére irányuló felhívását, amely a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. 
uniós cselekvési terv munkájára, a levont tanulságokra és az elért eredményekre épül, és 
annak folytatása; üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési 
tervben végrehajtott javításokat, megtett kötelezettségvállalásokat és megállapított 
átfogó célokat, különösen annak munkadokumentumból közös közleménnyé történő 
felminősítését, amint azt a Parlament „A nemek közötti egyenlőség az EU kül- és 
biztonságpolitikájában” című, 2020. október 23-i állásfoglalásában kérte; 

2. üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv kidolgozása 
során végzett konzultációs folyamat inkluzív jellegét, valamint a Parlament, a 
tagállamok, a nemi szempontok érvényesítésével foglalkozó uniós kapcsolattartók, és 
különösen a nők jogaival foglalkozó civil társadalmi szervezetek által tett ajánlások 
figyelembevételét;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem ért el egyhangúságot a következtetésekkel 
kapcsolatban, mivel négy tagállam tiltakozott a „nem” („gender”) szó használata ellen, 
ami akadályozza a cselekvési terv hivatalos jóváhagyását, és hangsúlyozza, hogy ez is 
egyértelműen jelzi a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai elleni támadást; ismét 
kéri, hogy hozzanak létre egy új, a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó, a nemek 
közötti egyenlőségért felelős tagállami minisztereket és államtitkárokat tömörítő tanácsi 
formációt annak érdekében, hogy minden uniós szakpolitika terén – többek között a kül- 
és biztonságpolitika és a fejlesztési politika terén is – elősegítsék a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítését; kéri, hogy tegyenek erőfeszítéseket a közös uniós 
álláspont kialakítása érdekében, és határozottan lépjenek fel a nemek közötti egyenlőség 
elleni támadás egyhangú elítélése érdekében;

4. rámutat, hogy az EU-nak fontos szerepet kell játszania a nemek közötti egyenlőség 
világszerte történő megvalósításában azáltal, hogy támogatja a partnerországokat a nemi 
alapú megkülönböztetés kezelésében; felszólítja az EU-t, hogy mutasson példát, és 
sürgeti azt a hat tagállamot, amely még nem ratifikálta és nem hajtotta végre az 
isztambuli egyezményt, hogy ezt a lehető legrövidebb időn belül tegye meg; felhívja az 
Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy az Európa Tanácsban együttműködő 
partnerországokkal folytatott politikai párbeszéd során mozdítsa elő az isztambuli 
egyezmény ratifikációját; 



5. határozottan elítéli, hogy Törökország kilépett az Isztambuli Egyezményből; úgy véli, 
hogy az isztambuli egyezmény felmondása egy újabb olyan lépés, amely 
megkérdőjelezi Törökország uniós tagjelölti státuszát;

Hatékonyabb uniós elkötelezettség és hatékonyabb végrehajtás

6. felszólít a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv teljes körű 
végrehajtásának és elsőbbségben részesítésének biztosítására az EU összes külső 
tevékenységében egy nemek közötti egyenlőség szempontjából transzformatív és 
interszekcionális megközelítés alapján, mind a terv földrajzi lefedettsége, mind fellépési 
területei tekintetében, valamint a nemi dimenzió beépítésére a külső fellépés minden 
területén, legyen szó kereskedelemről, fejlesztési politikáról, humanitárius 
segítségnyújtásról, biztonságról vagy az olyan ágazatokról, mint az energiaügy vagy a 
mezőgazdaság; megismétli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv végrehajtásához szükséges intézkedéseknek arra az elvre kell épülniük, 
hogy a nemek közötti egyenlőtlenségeket kiváltó okokat kell kezelni, és a fellépéseknek 
lehetővé kell tenniük a férfiak, a nők és a kiszolgáltatott csoportok érdemi részvételét, 
továbbá megismétli, hogy a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítésével kapcsolatos uniós célkitűzések végrehajtását 
jelentősen akadályozó tényezők közé sorolható a korlátozott finanszírozás és a humán 
erőforrás hiánya; megismétli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv céljainak elérésére irányuló minden erőfeszítésnek figyelembe kell 
vennie a nők sokféleségét; emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési tervnek rendszeres nemi szempontú hatásvizsgálat révén 
biztosítania kell a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát annak elkerülése 
érdekében, hogy az uniós szakpolitikák kedvezőtlen hatást gyakoroljanak a nők és 
lányok jogaira és a nemek közötti egyenlőségre; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
szükséges gyakorlati és szakpolitikai eszközöket a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési terv elveinek intézkedésekbe és gyakorlatba való 
zökkenőmentes átültetése érdekében; felszólítja az EU-t, hogy legyen ambiciózus az 
emberi jogok tiszteletben tartását és a nemek közötti valódi egyenlőséget biztosító célok 
előmozdításában azon külső partnerek körében, amelyekkel az EU együtt kíván 
működni;

7. szorgalmazza egy kiterjedt és átfogó képzési program létrehozását a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv végrehajtásának támogatása 
érdekében, különösen a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése, a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezés és a nemi szempontú 
hatásvizsgálatok, valamint a nemi alapú erőszak területén; hangsúlyozza, hogy be kell 
ruházni a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos ismeretekbe, erőforrásokba és belső 
szakértelembe az uniós küldöttségekben, hogy megfelelően végre tudják hajtani a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervet; kéri, hogy e képzési 
programokat a lehető legnagyobb mértékben igazítsák hozzá ahhoz a helyi és nemzeti 
környezethez, amelyben a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési 
tervet végrehajtják; kéri, hogy gondoskodjanak arról, hogy e képzések és a kapcsolódó 
eszközök szabadon és könnyen hozzáférhetők legyenek az érdekelt helyi partnerek 
számára;

8. hangsúlyozza, hogy szükség van a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv eredményeinek rendszeres, külső és független értékelésére minden 
szinten és minden szakaszban, a kitűzött és mérhető célok fényében, valamint hogy 



átlátható és inkluzív módon vegyék figyelembe a civil társadalom, a nem kormányzati 
szervezetek és más releváns helyi érdekelt felek hozzájárulását; felszólít a nemi 
szempontú mélyreható elemzések szisztematikus elvégzésére, valamint a nemi 
szempontokat figyelembe vevő és nemek szerint tagolt mutatók és statisztikák 
használatára; kitart amellett, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv értékelése során értékelni kell az EU külső fellépése szempontjából 
releváns valamennyi uniós politika végrehajtását; kéri, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv tartalmazzon egyértelmű eszközöket a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kiadások teljes összegének nyomon 
követésére, és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása szempontjából értékelje e 
kezdeményezések minőségi hatását is; kéri, hogy a munkadokumentumot 
haladéktalanul egészítsék ki a hiányzó konkrét és mérhető kiindulási alapokkal, 
mutatókkal, fellépésekkel és célokkal, továbbá az összes célkitűzésre vonatkozó 
ütemtervekkel és határidőkkel; hangsúlyozza a Globális Európa eszköz 
programozásának jelentőségét, amely egyedülálló lehetőséget kínál a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv célkitűzéseinek megvalósítására; 

9. felszólítja az Unió misszióit és küldöttségeit, a tagállamokat, a partnerországokat, 
valamint a helyi és regionális önkormányzatokat, hogy a rendelkezésükre álló 
valamennyi diplomáciai és programozási eszköz igénybevételével és a küldöttségeken 
keresztül kidolgozott és megosztott megfelelő iránymutatások alapján szorosan 
működjenek együtt a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
végrehajtásában; emlékeztet arra, hogy a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó 
kapcsolattartók központi szerepet játszanak, és kéri, hogy erősítsék meg a szerepüket és 
a láthatóságukat; üdvözli az országszintű végrehajtási tervek bevezetését, és 
ragaszkodik ahhoz, hogy az összes tervet tegyék közzé és fordítsák le a helyi civil 
társadalom és önszerveződő szervezetek hozzáférésének biztosítása érdekében; 

10. kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a szinergiákat az ENSZ-szel, a partnerországokkal 
és a nemzetközi érdekelt felekkel a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben és a 
fenntartható fejlődési célok keretében, a Pekingi Nyilatkozatban és az ahhoz kapcsolódó 
cselekvési platform keretében, a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 
cselekvési programjában és ennek felülvizsgálati konferenciái keretében meghatározott, 
a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzetközi célok közös előmozdítása és 
sikeres megvalósítása érdekében;

11. kéri, hogy alakítsanak ki szoros kapcsolatokat a helyi civil társadalmi szervezetekkel, 
különösen azokkal, amelyek a nők és lányok jogainak védelmén dolgoznak, beleértve a 
kiszolgáltatott közösségekből származókat is, valamint a partnerországok 
minisztériumaival, regionális és helyi önkormányzataival annak érdekében, hogy 
fokozzák a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv és annak 
országszintű végrehajtási tervei végrehajtásának hatékonyságát és a partnerországok 
ezek iránti felelősségvállalását; felszólít továbbá arra, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv végrehajtását éves szakpolitikai és 
politikai párbeszéd keretében vitassák meg az Európai Parlamenttel az érdekelt felek, 
különösen a helyi hatóságok, a civil társadalom és a nőszervezetek bevonásával; 
ismételten arra kéri az uniós missziókat és küldöttségeket, hogy kezdeményezzenek 
érdemi párbeszédet a civil társadalmi szervezetekkel, valamint nyújtsanak nekik 
tájékoztatást arról, hogy miként használták fel a hozzájárulásaikat, illetve azok hogyan 
jelennek meg a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos szakpolitikákban;



12. örvendetesnek tartja, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv a fiatalokra mint a változás hajtóerőire összpontosít; kéri az EU-t, hogy 
finanszírozás és képzés révén biztosítsa, hogy a nők és a lányok, valamint a nőjogi és 
önszerveződő szervezetekkel, különösen a lányok és fiatalok által vezetett 
szervezetekkel és a frontvonalbeli humanitárius segítségnyújtással foglalkozó, nők által 
vezetett szervezetek érdemben részt vegyenek és országukban vezető szerepet 
játsszanak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
végrehajtásában; ismét kiemeli, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
kérdésekben nagy jelentőséggel bír és hozzáadott értéket biztosít a helyi aktivisták, az 
önszerveződő szervezetek és/vagy más szakértők és releváns érdekelt felek szakértelme 
és a velük folytatott hosszú távú együttműködés, mivel ennek révén biztosítható az ilyen 
projekteknek a helyi társadalmi-gazdasági és kulturális közeghez történő 
hozzáigazítása;

13. szorosabb és szisztematikus együttműködésre szólít fel a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési terv végrehajtásában részt vevő érdekelt felek, többek 
között a Bizottság főigazgatóságai között; határozottan arra ösztönzi a tagállamokat és 
az uniós küldöttségeket, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat a fejlesztési 
politika kulcsfontosságú szereplőinek tekintsék, mivel ők jelentik a polgárokhoz 
legközelebb álló demokratikus szintet, és ők vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget és a fenntartható fejlődést; hangsúlyozza, 
hogy szorosan együtt kell működni a vidéki közösségekkel és a közösségi vezetőkkel 
annak előmozdítása érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
programok mindenhova eljussanak;

14. kéri, hogy a nőjogi szervezetek és a civil társadalom finanszírozása tekintetében 
határozzanak meg külön célértéket; többéves, rugalmas, közvetlen, megfelelő és 
elegendő finanszírozást kér a sokféle helyi civil társadalmi szervezet és hálózat számára, 
különösen azok számára, amelyek a nők, lányok és más kiszolgáltatott közösségek 
jogainak védelmén dolgoznak, valamint az országok jogi keretének javításán 
munkálkodó emberi jogi szervezetek számára; kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
egyszerűsített finanszírozási mechanizmusokat és gyakorlatokat, amelyek lehetővé 
teszik a kisebb önszerveződő szervezetek számára a nemek közötti egyenlőségre 
irányuló uniós finanszírozáshoz való hozzáférést; elítéli a nőjogi aktivisták, köztük a női 
emberijog-védők bármilyen elnyomását, és minden kormányt arra hív fel, hogy védje és 
támogassa a civil társadalmat, és működjön együtt vele;

15. hangsúlyozza, hogy a női emberijog-védők rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak, 
különösen a konfliktusövezetekben, valamint a konfliktusos és konfliktus utáni 
helyzetekben; üdvözli a női emberijog-védőkkel való együttműködésre és a számukra 
biztonságos környezet előmozdítására irányuló felhívást, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy megfelelő intézkedések és mechanizmusok révén, valamint az uniós küldöttségek 
számára elkülönített források biztosításával védje őket;

16. kéri az uniós küldöttségeket, hogy a nők jogait védő aktivistákat illetően szigorúan 
hajtsák végre az emberijog-védőkről szóló uniós iránymutatásokat, különösen az emberi 
jogi jogsértések megfigyelését végző kormányzati szervekkel kapcsolatos jelentéstételi 
kötelezettség tekintetében, és szükség esetén biztosítsanak jogi segítségnyújtást az 
aktivistáknak; kéri a Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét (alelnök/főképviselő), hogy évente tegyen jelentést a Parlamentnek az 
emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatások végrehajtásáról;



17. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
hatékony végrehajtásához kielégítő finanszírozásra van szükség az EU programozási 
folyamatán keresztül; sürgeti a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv szorosabb összehangolását más kezdeményezésekkel, például a 
Reflektorfény kezdeményezéssel, amelynek költségvetését növelni kell, ugyanakkor 
hatékonyságát is javítani kell a közelmúltban végzett félidős értékeléssel összhangban 
és a Covid19-világjárvány által előidézett új körülmények tanulságainak levonásával; 
üdvözli a Reflektorfény kezdeményezést és annak azon célkitűzését, hogy felszámolják 
a nők és lányok elleni erőszak minden formáját; kéri, hogy a jelenlegi program 2022-es 
lejárta után újítsák meg a Reflektorfény kezdeményezés számára elkülönített forrásokat, 
és a programot a teljes többéves finanszírozási időszak idejére és minden egyes 
alrégióban hosszabbítsák meg;

18. kiemeli, hogy az 5. fenntartható fejlődési cél a nemek közötti egyenlőség 
megvalósítására, valamint a nők és lányok társadalmi szerepvállalásának elősegítésére 
irányul, és ezt a fenntartható fejlődési célt horizontálisan integrálni kell azokba a 
különböző területekbe, amelyek az Unió hatáskörébe tartoznak; sajnálja, hogy az 
5. fenntartható fejlődési cél egyike a három legkevesebb finanszírozásban részesülő 
fenntartható fejlődési célnak; elismeréssel veszi tudomásul, hogy a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv a nemek közötti egyenlőséget az EU 
külső tevékenységének átfogó prioritásaként kezeli a szakpolitikai és programozási 
munkája során; megismétli, hogy a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítését 
az EU külső tevékenységének valamennyi területébe megfelelően be kell építeni, és a 
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervvel összhangban a 
Globális Európa partnerországokon belüli prioritásai, valamint az „Európa együtt” 
kezdeményezések a nemek közötti egyenlőség szempontjából transzformatívak, kivált a 
humanitárius segítségnyújtás esetében;

19. üdvözli, hogy az összes új külső tevékenység 85%-ában a nemek közötti egyenlőség 
jelentős vagy fő célkitűzés kell, hogy legyen; üdvözli az Európai Bizottság azon 
célkitűzését, hogy az új külső fellépési programok 5%-ának fő célkitűzése a nemek 
közötti egyenlőség legyen; üdvözli továbbá, hogy országonként legalább egy olyan 
intézkedés szerepeljen a programban, amelynek fő célkitűzése a nemek közötti 
egyenlőség; emlékeztet arra, hogy az 5%-os célt már 2019-ben elérték, és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv keretében ambiciózusabb 
célkitűzést, nagyobb támogatást és kifejezetten a nemek közötti egyenlőségre irányuló 
kezdeményezések számára elkülönített finanszírozást szorgalmaz; kéri, hogy a hivatalos 
fejlesztési támogatás 20%-át minden országban fordítsák olyan programokra, amelyek 
egyik fő célkitűzése a nemek közötti egyenlőség; olyan konkrét cél meghatározását 
szorgalmazza, mely szerint az uniós hivatalos fejlesztési támogatás 85%-át olyan 
programok számára kell elkülöníteni, melyek a nemek közötti egyenlőséget fő vagy 
jelentős célkitűzésként határozzák meg; elvárja, hogy az EU és a tagállamok kötelezzék 
el magukat amellett, hogy nem fordítanak hivatalos fejlesztési támogatást olyan 
projektekre, amelyek visszafordíthatják vagy károsíthatják a nemek közötti egyenlőség 
terén elért eredményeket; hangsúlyozza, hogy a kitűzött célokat nemcsak a programok 
bizonyos százaléka, hanem a rájuk fordított finanszírozás szerint is kellene 
számszerűsíteni;

20. sürgeti a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy jó példával járjanak elöl, és összpontosítsanak 
saját belső struktúráikra; hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő vezető szerep fontosságát a nemek közötti egyenlőség megvalósítása és a 



nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv megfelelő végrehajtása 
szempontjából; üdvözli az EKSZ központjában, a külső bizottsági szolgálatokban, az 
uniós küldöttségekben és a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) misszióiban a 
nemek közötti egyensúly biztosítására irányuló kötelezettségvállalást; sajnálja azonban, 
hogy az EKSZ messze van azon cél elérésétől, hogy a vezetői pozíciók 50%-át nők 
töltsék be, és arra kéri a jelenlegi alelnököt/főképviselőt, hogy a tervezettek szerint 
minden szinten teljes körűen valósítsa meg a nemek közötti egyenlőséget; üdvözli az 
arra irányuló kötelezettségvállalást, hogy a nemek közötti egyenlőséggel és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervvel kapcsolatos képzést 
vezetnek be a központok és az uniós küldöttségek valamennyi vezetője számára, és kéri, 
hogy ezt az intézkedést tegyék kötelezővé és terjesszék ki az EU külső 
tevékenységeiben közreműködő valamennyi alkalmazottra;

21. megjegyzi, hogy az EKSZ-nek vezető szerepet kell vállalnia abban, hogy a nemek 
közötti egyenlőség a külső fellépés kulcsfontosságú elemévé váljon, és hogy arra kell 
ösztönöznie és abban kell politikai támogatást nyújtania az uniós küldöttségeknek, hogy 
a partnerországok szintjén ugyanezt tegyék; hangsúlyozza, hogy a küldöttségvezetők 
megbízóleveleinek és munkaköri leírásainak külön utalást kell tartalmazniuk a nemek 
közötti egyenlőségre, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
végrehajtására, valamint annak fontosságára, hogy az uniós küldöttségek és a 
tagállamok szisztematikusan működjenek együtt és konzultáljanak egymással annak 
biztosítása érdekében, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv és 
annak nemek közötti egyenlőség szempontjából transzformatív, emberi jogokon 
alapuló, interszekcionális megközelítése teljes mértékben beépüljön a többéves 
indikatív programok tervezésébe; üdvözli a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. 
uniós cselekvési tervben foglalt, annak biztosítására irányuló kötelezettségvállalást, 
hogy az uniós küldöttségek és a központ külső szolgálatai mindegyike rendelkezzen 
nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsadókkal/a nemi szempontok 
érvényesítésével foglalkozó kapcsolattartókkal/kapcsolattartási pontokkal, 
mindazonáltal hangsúlyozza, hogy e pozícióknak teljes munkaidősnek kell lenniük, és a 
feladataik ellátásához elegendő erőforrást kell biztosítani; ismételten kéri, hogy a 
katonai KBVP-missziókon belül is nevezzenek ki nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó tanácsadókat;

22. felszólítja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy gyűjtsenek nemek szerinti bontásban 
releváns humánerőforrás-adatokat, egyéb kritériumok mellett a jelölések, az 
előválogatott jelöltek, a kiválasztások, a szerződések meghosszabbítása és a kiküldés 
időtartamának értékelése, és az előrehaladás nyomon követése, valamint a nők és a 
hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek részvételével zajló, az álláshelyek 
elhagyásának okairól szóló, rendszerezett interjúk lebonyolítása céljából;

23. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a sokszínűség fontos kérdését az EKSZ nemek közötti 
egyenlőséggel és sokszínűséggel foglalkozó tanácsadójának szerepkörébe 
csoportosították, és felszólítja az EKSZ-t, hogy tulajdonítson kellő jelentőséget mind a 
nemek közötti egyenlőségnek, mind a nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos 
menetrendnek, valamint a sokszínűségnek és a befogadásnak, és hozzon létre egy-egy 
szerepet e területek mindegyikére, valamint erősítse meg ezeket a szerepköröket, az 
ezekhez tartozó felhatalmazást, forrásokat és hatásköröket; felszólít arra, hogy az EKSZ 
valamennyi igazgatóságán belül nevezzenek ki egy, a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó külön tanácsadót, aki közvetlenül az EKSZ nemek közötti egyenlőséggel és 
sokszínűséggel foglalkozó tanácsadójának tesz jelentést, és hogy ösztönözzék a 



személyzetüket, hogy szorosan működjenek együtt a Nemek Közötti Egyenlőség 
Európai Intézetével;

24. hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség olyan emberi jog, amely alapvető 
fontosságú a fenntartható fejlődés és az intelligens gazdaságok szempontjából, amelyek 
mind a nők, mind a férfiak számára előnyösek teljes sokszínűségükben, beleértve az 
LMBTIQ+ közösséget is; megjegyzi, hogy a nemek közötti egyenlőtlenséget az 
egyenlőtlenség más formái is súlyosbítják; hangsúlyozza, hogy az egyenlőtlenségeknek 
messzemenő társadalmi-gazdasági következményei vannak a társadalmak egészére 
nézve, és hogy ezt a változásnak ellenszegülő szereplőknek figyelembe kellene venniük; 
hangsúlyozza, hogy az uniós kötelezettségvállalások mindegyike célravezetőbb lesz, ha 
az uniós fellépés keretében a nemek közötti egyenlőség kapcsán interszekcionális 
megközelítést alkalmaznak; ismételten kéri, hogy minden uniós fellépés vegye 
figyelembe az interszekcionális identitásokat, és ismerje el, hogy a nemek közötti 
egyenlőtlenségek nem egyenlő mértékben érintik a nőket és lányokat, tekintettel 
sokszínűségükre;

25. üdvözli, hogy az interszekcionalitást alapelvként belefoglalták a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervbe, de sajnálja, hogy hiányoznak a 
megvalósításához szükséges célértékek, mutatók és konkrét intézkedések; hangsúlyozza 
a Bizottság és az EKSZ elkötelezettségét az LMBTIQ+ személyek védelme és jogaik 
érvényesítésének világszerte történő lehetővé tétele iránt;

26. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv utal az 
uniós csatlakozási folyamatban rejlő lehetőségekre a nemek közötti egyenlőségnek a 
tagjelölt és potenciális tagjelölt országokban való előmozdítása tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőség bővítési és szomszédságpolitikába való 
beemeléséhez erőteljes szakpolitikai párbeszédre és technikai segítségnyújtásra van 
szükség; kéri a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy továbbra is használják ki a csatlakozási 
tárgyalásokat arra, hogy a bővítés a nők javát szolgálja;

27. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
foglalkozik a migráns nők és lányok rendkívüli kiszolgáltatottságával; kéri, hogy 
fordítsanak külön figyelmet a mozgásban lévő, a migrációs útvonalakon vagy 
táborokban tartózkodó nők és lányok helyzetére, és külön kéri, hogy garantálják 
hozzáférésüket vízhez, tisztálkodáshoz és higiéniához, a szexuális és reprodukciós 
egészséggel kapcsolatos jogokhoz és az anyáknak járó egészségügyi ellátáshoz;

Hét tevékenységi kör 

A nemi alapú erőszak valamennyi formájának felszámolása

28. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségről szóló III. uniós cselekvési terv első 
kötelezettségvállalási területe a nemi alapú erőszak minden formájának felszámolására 
összpontosít; felszólít a nőgyilkosságok és az online és offline elkövetett nemi alapú 
erőszak minden formája elleni fokozott, összehangolt és holisztikus küzdelem 
megerősítésére, különösen a konfliktus- és szükséghelyzetekben, amelyek során a nők 
és lányok kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, továbbá azokra a nőkre és lányokra 
összpontosítva, akik nagyobb valószínűséggel válnak erőszak áldozatává, ideértve 
például a fogyatékossággal élő nőket és lányokat; hangsúlyozza, hogy együtt kell 



működni a partnerországokkal a nemi alapú erőszak valamennyi formájának 
bűncselekménnyé nyilvánítása érdekében;

29. sürgős fellépésre szólít fel a nők és lányok elleni erőszak kiváltó okainak kezelése 
érdekében, a nemek közötti egyenlőség szempontjából transzformatív és 
interszekcionális megközelítést alkalmazva, különös tekintettel a nőgyilkosságok és a 
nemi alapú erőszak egyéb formáinak a világjárvány idején bekövetkező jelentős 
növekedésére; üdvözli, hogy a Bizottság a káros nemi normák megkérdőjelezése révén 
a megelőzés előmozdítására összpontosít; e tekintetben hangsúlyozza, hogy 
elengedhetetlen a partnerországokkal és a civil szervezetekkel való együttműködés a 
nemi sztereotípiák ellen a társadalmi élet minden területén folytatandó küzdelem 
érdekében; felszólítja az uniós küldöttségeket és a tagállamokat, hogy minden 
lehetséges diplomáciai eszközzel mozdítsák elő a nemek között minden tekintetben 
strukturális egyenlőséget biztosító jogszabályok elfogadását;

30. emlékeztet arra, hogy az EKSZ, a Bizottság, az uniós küldöttségek, valamint a KBVP-
missziók és -műveletek valamennyi alkalmazottja számára kötelező képzésnek – az EU 
teljes személyi állománya, így többek között katonai és rendőri állománya számára 
nyújtott képzésen túlmenően – tartalmaznia kell a konfliktusokkal összefüggő szexuális 
és/vagy nemi alapú erőszak áldozatainak azonosítását szolgáló átfogó programokat, 
valamint megelőzést célzó programokat is; sürgeti az EU-t, hogy használjon ki minden 
lehetőséget annak érdekében, hogy a háború alatti tömeges nemi erőszak elkövetőit a 
nemzetközi büntetőjoggal összhangban feljelentsék, azonosítsák, eljárás alá vonják és 
megbüntessék; emlékeztet arra, hogy a Római Statútum állandó jogi keretet biztosít a 
szexuális és nemi alapú erőszak emberiesség elleni bűncselekményként való széles körű 
kezeléséhez, ezért felszólítja az EU-t, hogy mind politikai, mind pénzügyi szempontból 
aktívan támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság független és alapvető fontosságú 
tevékenységét; üdvözli, hogy az EU globális emberi jogi szankciórendszerének 
keretében a szexuális és nemi alapú erőszakot is felvették a szankciók kiszabásának 
kritériumai közé, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ténylegesen alkalmazzák is azt;

31. hangsúlyozza, hogy a kényszer- és a gyermekházasság az emberi jogokat sértő 
gyakorlat, amely a lányokat különösen kiteszi a bántalmazás és erőszak veszélyének; 
emlékeztet, hogy a női nemi szervek megcsonkítása nemzetközileg elismert emberi jogi 
jogsértés, amelynek világszerte 200 millió és csak az EU-ban 500 000 áldozata van, és 
évente legalább hárommillió lányt fenyeget a nemi szervei megcsonkításának veszélye; 
hangsúlyozza, hogy a női nemi szervek megcsonkítása és a kényszerházasság sérti a nők 
mint személyek méltóságát; integrált fellépésre szólít fel a női nemi szervek 
megcsonkítására és a kényszerházasságra való figyelemfelhívás és ezek megelőzése 
érdekében, különösen a konfliktus- és szükséghelyzetekben; felszólítja a Bizottságot, 
hogy a belső és külső uniós programok közötti szinergiák javításával biztosítson 
koherens hosszú távú megközelítést a nemi szervek megcsonkításának felszámolását 
illetően az EU-n belül és kívül egyaránt; ismételten kéri, hogy a női nemi szervek 
megcsonkításának megelőzésére irányuló intézkedéseket építsék be a külső fellépések 
valamennyi szakpolitikai területébe;

32. emlékeztet arra, hogy az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás 
áldozatainak nagy többsége nő és lány; kéri, hogy a Bizottság és a tagállamok nagyobb 
mértékben vállaljanak irányító és felügyelő szerepet, valamint felszólít a nemzetközi 
együttműködés fokozására a fent említett káros gyakorlatok felszámolása érdekében, 
melyek rabszolgasorba kényszerítik az áldozatokat; emlékeztet arra, hogy a nők 



emberkereskedelemmel és szexuális kizsákmányolással szembeni kiszolgáltatottsága 
fokozódik gazdasági nehézségek, fegyveres konfliktusok és veszélyhelyzetek idején; 
felszólít a nőkkel és lányokkal folytatott kereskedelem elleni küzdelemnek a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv célkitűzéseibe való további 
integrálására, valamint az emberkereskedelem elleni küzdelemre irányuló uniós 
stratégiával (2021–2025) való szinergiák fokozására;

A nők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének, valamint a szexuális és reproduktív jogok 
biztosítása

33. ismételten hangsúlyozza, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok emberi 
jogok, és az emberi méltóság és a nők társadalmi szerepvállalásának alapvető elemei; 
aggodalmát fejezi ki a nemek közötti egyenlőség és a nők jogai terén tapasztalható 
visszaesés, valamint a nőgyűlölő konzervatív retorika terjedése és a szervezett vallási és 
egyéb csoportosulások miatt, amelyek többek között a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz való hozzáférés aláásásával fenyegetnek az Európai Unión 
belül és kívül egyaránt; hangsúlyozza, hogy az abortuszra vonatkozó jogszabályi 
visszalépések veszélyeztetik a nők egészségének, jogainak és méltóságának védelmét, 
és a szociálisan és gazdaságilag leginkább kiszolgáltatott nőket nagyobb kockázatnak 
teszik ki; megállapítja, hogy az EU-nak világszerte vezető példát kell mutatnia a 
szexuális és reproduktív egészség és jogok kényszerítéstől, erőszaktól, 
megkülönböztetéstől és visszaéléstől mentes előmozdítása terén; felszólítja ezért az 
összes tagállamot, hogy területükön biztosítsák a szexuális és reproduktív egészséghez 
és jogokhoz való egyetemes hozzáférést;

34. sajnálja, hogy világszerte számos régióban jelentősen megnyirbálták a szexuális és 
reproduktív egészséghez, például a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférést, 
és az immár gyakran bűncselekménynek minősül; hangsúlyozza továbbá, hogy ennek 
leginkább a szegény, vidéki és kisebbségekhez tartozó nők az áldozatai; hangsúlyozza, 
hogy minden korcsoportra, köztük a lányokra és a fiatalabb nőkre kell összpontosítani, 
és biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást, oktatást és a szexuális és reproduktív 
egészséghez és jogokhoz, köztük a terhesgondozáshoz, a biztonságos és legális 
abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáférést; hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy továbbra is megkérdőjelezzék azokat a diszkriminatív normákat, amelyek 
megnehezítik a nők, a lányok és az LMBTIQ+ személyek számára a szexuális és 
reproduktív egészség és jogok érvényesítését, valamint hogy megkérdőjelezzék azokat a 
sztereotípiákat, amelyek a szülés során a marginalizált nők hátrányos 
megkülönböztetéséhez vezetnek;

35. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a partnerországokban javítani kell a 
fogamzásgátlási módszerekhez való hozzáférést, különösen a serdülő lányok számára; 
megerősíti, hogy minden nőnek és serdülő lánynak joga van szabadon és tájékozottan 
dönteni saját szexuális és reproduktív egészségével és jogaival kapcsolatban; emlékeztet 
arra, hogy az anyáknak nyújtott egészségügyi ellátás minősége egy adott ország 
fejlettségi szintjének fontos mutatója; úgy véli, hogy az EU-nak segítenie kell a 
partnerországokat abban, hogy a terhesség és a szülés kapcsán tiszteletben tartsák az 
egészséghez való jogot olyan megfelelő gyermekágyiegészségügyi szolgáltatások 
létrehozásával, amelyek hatékonyan csökkentik a csecsemőhalandóságot és a szülés 
közbeni szövődményekhez kapcsolódó haláleseteket;



36. kéri, hogy az EU és a tagállamok humanitárius segítségnyújtása során a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv kezelje kiemelten a nemek közötti 
egyenlőséget, valamint a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat, továbbá a 
szexuális és reproduktív jogok megsértése esetén az elszámoltathatóságot, továbbá az 
igazságszolgáltatáshoz és a jogorvoslathoz való hozzáférést, a humanitárius szereplők 
képzése és a finanszírozás vonatkozásában is;

37. kéri, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
tulajdonítson nagyobb jelentőséget a szexuális és reproduktív egészségnek és jogoknak, 
tekintettel a világjárvány nőkre és lányokra gyakorolt súlyos következményeire a 
partnerországokban, valamint hogy a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi 
Együttműködési Eszköz (Globális Európa) programozása során hangolják össze és 
különítsék el számukra a megfelelő, rugalmas, folyamatos és célzott finanszírozást; kéri 
az Európai Bizottságot, az EKSZ-t és a tagállamokat, hogy az uniós külső tevékenység 
programozási folyamata, ezen belül a közös programozás során kezeljék prioritásként a 
szexuális és reproduktív egészséget és jogokat; hangsúlyozza a nem kormányzati 
szervezetek szolgáltatóként és a szexuális és reproduktív egészség és jogok 
védelmezőiként betöltött kulcsfontosságú szerepét;

38. hangsúlyozza a szexuális és reproduktív egészség és jogok jelentőségét a nők testére és 
önállóságára, és sürgeti, hogy a szexuális és reproduktív egészséget és jogokat 
közegészségügyi kérdésekként kezeljék, és biztosítsanak ezekhez mindenki számára 
megkülönböztetésmentes hozzáférést; felszólít, hogy biztosítsák mindenki számára az 
átfogó, életkornak megfelelő szexuális neveléshez, a hatékony fogamzásgátláshoz, a 
HIV- és a szexuális úton terjedő fertőzések megelőzéshez és a biztonságos és legális 
abortuszhoz való hozzáférést; kéri, hogy a szexuális nevelési programok foglalkozzanak 
az emberek közötti kapcsolatokkal, a szexuális irányultsággal, a nemek közötti 
egyenlőséggel, a nemi normákkal, a nemi alapú erőszak megelőzésével és a 
beleegyezéssel, valamint nyújtsanak tájékoztatást a pubertásról, a menstruációs 
ciklusról, a terhességről és a szülésről, a fogamzásgátlásról és a szexuális úton terjedő 
betegségek megelőzéséről;

39. kiemeli, hogy figyelembe kell venni az életkort a szexuális és reproduktív egészséggel 
és jogokkal kapcsolatos fellépések során, például hozzáférhető, ifjúságbarát tájékoztatás 
és szolgáltatások biztosítása révén; hangsúlyozza, hogy az EU-nak elő kellene 
mozdítania, hogy a partnerországok beépítsék ezeket a kérdéseket nemzeti 
közegészségügyi terveikbe; felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy kötelezzék el 
magukat a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv szexuális és 
reproduktív egészségre és jogokra vonatkozó célkitűzései mellett, és készítsenek 
„országszintű végrehajtási terveket”, amelyek prioritásként kezelik a szexuális és 
reproduktív egészséget és jogokat;

40. hangsúlyozza, hogy az oktatáshoz való hozzáférést minden szinten és minden 
körülmények között ösztönözni kell a korai házasságok, a serdülőkori terhességek és az 
anyagi kiszolgáltatottság csökkentése végett; fokozott erőfeszítésekre szólít fel a 
hiányzások megelőzésére annak lehetővé tétele érdekében, hogy a lányok szülés után 
visszatérhessenek az iskolába, befejezhessék tanulmányaikat és elhelyezkedhessenek a 
munkaerőpiacon;

41. intézkedéseket szorgalmaz annak érdekében, hogy megakadályozzák a menstruáció alatt 
a lányok iskolából való hiányzását a vízellátás, a higiéniai szolgáltatások és a 



menstruációs higiéniai létesítmények iskolákban való javítása, valamint a menstruációs 
szegénység kezelése és az e területen tapasztalható megbélyegzés elleni küzdelem, 
többek között a nőkkel, lányokkal, férfiakkal és fiúkkal való együttműködés révén; 
nagyobb szinergiák biztosítását kéri az egészséggel, a szexuális és reproduktív 
egészséggel és jogokkal, továbbá az iskolai vízellátással, higiénés körülményekkel és 
szolgáltatásokkal, valamint a lányoknak nyújtott személyes támogatással foglalkozó 
programok között;

42. felhívja a figyelmet a nők és a férfiak közötti interszekcionális megkülönböztetésre és 
egyenlőtlenségekre az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a nyújtott 
egészségügyi ellátás minősége tekintetében, tekintettel a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő egészségügyi ellátás és szolgáltatások hiányára; felszólít, hogy 
biztosítsanak egyetemes hozzáférést azon létesítményekhez, amelyek tájékoztatást 
nyújtanak a női betegségekről, például az endometriózisról és a méhnyakrákról, 
valamint a szexuális úton terjedő betegségekről, például a HIV-ről, továbbá amelyek 
biztosítják ezek megelőzését, megállapítását, ellátását és kezelését; felszólítja az 
Európai Uniót, hogy támogassa a méhnyakrák felszámolásának felgyorsítására irányuló 
globális WHO-stratégia végrehajtását;

43. felszólítja a partnerországokat, hogy megfelelően finanszírozzák és erősítsék meg 
közegészségügyi rendszereiket, és világszerte végezzenek kutatásokat a nők 
egészségével kapcsolatban annak érdekében, hogy a betegségmegelőzés, a diagnózis, a 
kezelés és a kutatás területén előmozdítsák a társadalmi és a biológiai nem kérdésével 
kapcsolatos ismereteket; kéri továbbá, hogy hívják fel a nyilvánosság figyelmét a 
nemekre jellemző egészségügyi problémákra;

44. kiemeli, hogy a tagállamoknak olyan népegészségügyi politikát kell elfogadniuk, amely 
különös hangsúlyt fektet az egészségfejlesztésre és a betegségmegelőzésre azáltal, hogy 
általános és magas színvonalú egészségügyi ellátást garantál, és biztosítja a főbb 
népegészségügyi problémák leküzdéséhez szükséges forrásokat;

A gazdasági és szociális jogok és az egyenlőség előmozdítása, továbbá a nők és lányok 
autonómiájának biztosítása 

45. ismételten emlékeztet arra, hogy a világjárvány okozta válság és annak gazdasági és 
szociális következményei aránytalan mértékben rontják a nők munkaerőpiachoz való 
hozzáférésére; hangsúlyozza annak fontosságát és szükségességét, hogy az EU 
támogassa egy interszekcionális nemi dimenzió kidolgozását és beépítését a 
partnerországok Covid19 utáni helyreállítási terveibe és az „Európa együtt” 
kezdeményezésekbe; hangsúlyozza, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. 
uniós cselekvési terv végrehajtása során a Covid19-re a nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő választ kell adni, hogy figyelembe lehessen venni a nők és 
lányok egyedi körülményeit és ösztönözni lehessen a válság után a lehetőségek 
megteremtését; felhívja a Bizottságot, hogy a partnerországokban a Covid19-
világjárvánnyal kapcsolatos valamennyi intézkedésben érvényesítse általánosan a 
nemek közötti egyenlőség dimenzióját, és valamennyi ilyen intézkedésbe – többek 
között a helyreállítási tervekbe és intézkedésekbe – foglaljon bele a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából transzformatív fellépéseket, és úgy támogasson projekteket, 
köztük pénzügyi projekteket, hogy azok magukban foglalják a nemek közötti 
egyenlőséget is; hangsúlyozza, hogy a finanszírozás új formái, például az 



esélyegyenlőség-kötvények (gender bonds) helyreállíthatják a nemzeti gazdaságokat, és 
egyben megerősíthetik a nők társadalmi szerepvállalását is;

46. úgy véli, hogy a munka központi szerepet játszik az egyenlőtlenségek leküzdésében; 
támogatja a kollektív tárgyalást mint olyan eszközt, amely nemcsak a 
munkakörülmények javítására, hanem a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségek 
kezelésére is szolgál;

47. üdvözli, hogy a Bizottság az általános preferenciarendszerről szóló rendelet közelgő 
felülvizsgálata során a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó ILO- és ENSZ-
egyezmények betartását kívánja megkövetelni; felszólítja a Bizottságot, hogy a nemek 
közötti egyenlőséget ténylegesen foglalja bele a kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló valamennyi fejezetbe, és biztosítsa, hogy a kereskedelem és a 
beruházások ne súlyosbíthassák a nemek közötti egyenlőtlenséget; hangsúlyozza, hogy 
a kereskedelemmel kapcsolatos valamennyi hatásvizsgálatnak figyelembe kell vennie a 
civil társadalmi szervezetek véleményét;

48. hangsúlyozza, hogy a nők pénzügyi támogatása nem választható el a képzéstől, az 
információhoz való hozzáféréstől, a női készségek fejlesztésétől és az alapvető jogaik 
tudatosításától;

49. felhívja az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a 
partnerországokkal a nők munkahelyi zaklatásának megelőzése és kezelése, valamint a 
munka világában tapasztalható erőszak és zaklatás felszámolásáról szóló 190. sz. ILO-
egyezmény ratifikálása érdekében;

50. felszólít arra, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
mozdítsa elő a nők gazdasági tevékenységét, és tegye elérhetővé számukra a szükséges 
gazdasági és szociális eszközöket, az erőforrásokat és – különösen a vészhelyzetben 
élők számára – a szociális védelmet; hangsúlyozza a nők globális gazdasági 
részvételének fontosságát a fenntartható fejlődés és a tartós és inkluzív gazdasági 
növekedés szempontjából, melyek elválaszthatatlanul kapcsolódnak a szegénység 
világszintű felszámolását kitűző fenntartható fejlődési célokhoz; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy ösztönözzék és támogassák a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő szociális védelmi mechanizmusokat, többek között a 
pénzátutalásokat is, annak érdekében, hogy a partnerországok képesek legyenek 
hatékonyabban reagálni a válsághelyzetekre és a külső sokkhatásokra;

51. felszólítja az EU-t és a partnerországokat, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, 
amelyek elősegítik a nők foglalkoztathatóságának javítását és tisztességes 
munkahelyeket biztosítanak számukra, valamint a finanszírozáshoz és az üzleti 
lehetőségekhez való hozzáférést, többek között nők által vezetett helyi szervezetek 
támogatása, valamint a szakszervezetekben való részvételük ösztönzése révén; kiemeli 
annak fontosságát, hogy fokozzák például a mikrohitelekhez való hozzáférést a nők 
kreativitásának és vállalkozói készségének kisebb léptékű elősegítése és ösztönzése 
érdekében;

52. hangsúlyozza, hogy a hatékonyság biztosítása érdekében figyelembe kell venni az 
egyéb intézkedések – például a nemi alapú erőszaktól való mentesség, a tisztességes 
munkához, valamint a megfizethető gyermek- és idősgondozáshoz  való hozzáférés – 
egymást kiegészítő jellegét; felhívja az EU-t és tagállamait, hogy világszerte biztosítsák 



az anyák és apák jogait és védjék meg őket, továbbá működjenek együtt a 
partnerországokkal a megfelelő szülési, apasági és szülői szabadság biztosítása 
érdekében, és fogadjanak el gyakorlati intézkedéseket e védelem biztosítására, valamint 
ruházzanak be a gyermekgondozási és oktatási szolgáltatásokba; 

53. hangsúlyozza, hogy az EU-nak támogatnia kell az ENSZ keretein belül egy üzleti és 
emberi jogokra vonatkozó kötelező erejű eszköz létrehozását az emberi jogoknak és a 
nők jogainak teljes körű biztosítása érdekében;

54. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a partnerországokkal együttműködve 
finanszírozzanak és mozdítsanak elő olyan intézkedéseket, amelyek a nőkre háruló 
fizetetlen munka aránytalan terhét kezelik, és hogy támogassanak olyan intézkedéseket, 
melyek a nők informális gazdaságból a formális gazdaságba való átlépését segítik; 
hangsúlyozza, hogy a nőknek és a férfiaknak egyenlően kell osztozniuk a nem fizetett 
gondozási és háztartási feladatokon; konkrét lépéseket vár a nem fizetett gondozási és 
háztartási munka elismerése, csökkentése és újraelosztása érdekében;

55. felszólít a nők gazdasági és társadalmi szerepének és részvételének különösen a nemek 
közötti egyenlőség szempontját érvényesítő makrogazdasági politikák előmozdítása 
révén történő aktív előmozdítására, valamint a polgári és törvényes jogaik, többek 
között a tulajdonhoz való jog, a bankhitelhez való hozzáférés, valamint a különböző 
gazdasági ágazatokban és a politikai életben való részvétel jogának elismerésére; 
sajnálja, hogy az egyenlő értékű munkáért járó egyenlő bérhez való jog számos 
körülmény között nem biztosított, sem az EU-n belül, sem azon kívül, még akkor sem, 
ha azt jogszabály rögzíti, és hangsúlyozza, hogy kezelni kell e megkülönböztetés kiváltó 
okát;

56. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a magánszektor részvétele a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervben meghatározott célok elérésében, és 
felelősségre vonása a nők jogainak a vállalati tevékenységek során történő megsértése 
esetén; felszólítja a Bizottságot, hogy a vállalati átvilágításról szóló soron következő 
jogalkotási javaslatába foglalja bele a nemek közötti egyenlőség szempontjait;

57. hangsúlyozza, hogy a nők gazdasági és társadalmi autonómiája kulcsfontosságú a 
fenntartható és inkluzív növekedéshez; átfogó erőfeszítésre szólít fel annak érdekében, 
hogy a lányok és a nők hozzáférjenek a magas színvonalú oktatáshoz és a minőségi 
készségfejlesztéshez, valamint a munkaerőpiachoz való hozzáférésüket segítő hatékony 
eszközökhöz, különösen szükséghelyzetben és lakóhelyelhagyás esetén; határozottan 
ajánlja, hogy a partnerországok az uniós költségvetésből nyújtott támogatással fokozzák 
a minőségi és inkluzív oktatásba történő beruházásokat; hangsúlyozza, hogy a fejlődő 
országokban az oktatás területén továbbra is a hatékonyság szempontjából már 
bizonyított uniós költségvetés-támogatás az inkluzív és minőségi oktatáshoz való 
hozzáférés mindenki számára történő lehetővé tételének kedvelt eszköze; üdvözli az 
oktatás általános finanszírozásának növelésére irányuló szándékot, amelynek 
értelmében a humanitárius segítségnyújtásra szánt költségvetés 10%-át a 
szükséghelyzetben lévők oktatásának finanszírozására fordítják;

58. hangsúlyozza, hogy a lakosság szükségleteinek kielégítése, valamint a nők 
függetlenségéhez, egyenlőségéhez és emancipációjához való hozzájárulás érdekében 
támogatni kell az egészségügyi és oktatási szolgáltatásokba, a megfizethető lakhatásba, 
valamint a biztonságos, megfizethető és hozzáférhető tömegközlekedésbe történő 



jelentős beruházásokat mind a vidéki, mind a városi területeken; emlékeztet arra, hogy 
külön figyelmet kell ezekre a kérdésekre fordítani a törékeny vagy konfliktus utáni 
helyzetben lévő államokban, ahol az EU olyan fejlesztési projekteket is végre fog 
hajtani, melyek segítenek kezelni a nők lakhatáshoz, földhöz és tulajdonhoz való 
jogainak hiányát;

59. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy számos országban nő a nemek közötti digitális 
szakadék, ami akadályozza az információkhoz és a digitális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférést; hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a digitális jártasságot, 
valamint a digitális eszközökhöz való hozzáférést és azok megfizethetőségét, továbbá a 
munkaerőpiachoz való hozzáférést; magasabb összegű és célzott finanszírozást és 
ösztöndíjakat szorgalmaz annak érdekében, hogy a nők és a lányok hozzáférjenek a 
felsőoktatáshoz és a szakképzéshez, különösen a lányok digitális és technológiai 
oktatásának, valamint a nők a természettudományok, a technológia, a műszaki 
tudományok és a matematika területén való részvételének előmozdítása, valamint a nők 
által vezetett projektek támogatása érdekében; üdvözli a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési terv ama szándékát, hogy csökkenti a nemek közötti 
digitális szakadékot, és ezzel elősegíti a ténylegesen inkluzív digitális átállást;

60. emlékeztet arra, hogy a nők, különösen az interszekcionális megkülönböztetéssel 
szembesülők nehézségekbe ütközhetnek a digitális szolgáltatásokhoz és a kapcsolódó 
infrastruktúrához való hozzáférés terén; kéri, hogy a nők és a lányok – különösen a 
vidéki és a távoli területeken élők – számára biztosítsanak jobb, egyetemes, biztonságos 
és védett hozzáférést a digitális eszközökhöz és az azok használatával kapcsolatos 
képzéshez;

61. hangsúlyozza, hogy támogatni kell a köz- és magánszolgáltatások nyújtását olyan, a 
nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő digitális csatornákon, 
technológiákon és szolgáltatásokon keresztül (pl. e-kormányzat, digitális pénzügyi 
szolgáltatások), amelyek fokozzák a nők és lányok társadalmi befogadását és 
részvételét; felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék a társadalom valamennyi 
veszélyeztetett csoportjának digitális kirekesztését, és tegyék elérhetővé számukra az 
információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos oktatást, figyelembe véve a 
nők oktatáshoz való hozzáférését meghatározó különböző tényezőket, valamint 
ingyenes digitális hozzáférési pontokat hozva létre;

62. uniós támogatásra hív fel a partnerországok közigazgatásának korszerűsítéséhez és 
digitalizálásához, különösen annak biztosítása érdekében, hogy ezekben az országokban 
megbízható legyen az anyakönyvek vezetése, és minden születést anyakönyvezzenek;

63. elismeri, hogy a vészhelyzetek, például a fegyveres konfliktusok és a gazdasági 
válságok, valamint a lakóhelyelhagyásra kényszerítő körülmények veszélyeztetik a nők 
és lányok oktatását és képzését; ismételten hangsúlyozza, hogy a nők megélhetéshez és 
munkalehetőségekhez való hozzáférésére súlyosan kihatnak a vészhelyzetek, ezért 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ilyen esetekben elkülönítsék a szükséges 
forrásokat, különösen a nők által vezetett helyi szervezetek és a meglévő struktúrák 
számára annak érdekében, hogy javítsák azokat a struktúrákat, amelyek hosszú távon 
biztosítják oktatásuk, készségeik és a munkahelyekhez való hozzáférésük megfelelő 
fejlesztését;



64. megjegyzi, hogy az élelmiszer-ellátás bizonytalansága aszimmetrikusan érinti a nőket, 
és hogy aránytalanul kevesebb földdel, állatállománnyal és egyéb vagyonnal 
rendelkeznek; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a nemek 
közötti egyenlőség elérésére irányuló célkitűzést az élelmiszer- és a mezőgazdasági 
ágazatban, a pénzügyi lehetőségeket és a képzéshez való hozzáférést a nők 
mezőgazdaságban való szerepvállalásának növelése érdekében; megjegyzi, hogy fontos 
támogatni a partnerországok erőfeszítéseit a jogi, politikai és intézményi reformok terén 
annak érdekében, hogy a nők egyenlő jogokat élvezhessenek a gazdasági 
erőforrásokhoz való hozzáférés terén, különös tekintettel a földtulajdonhoz és a javak 
egyéb formáihoz való hozzájutásra, és az azok feletti ellenőrzésre;

65. felhívja az EU-t, hogy mozdítsa elő a fenntartható fejlődési célokkal és a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv célkitűzéseivel összhangban lévő 
gazdaság- és kereskedelempolitikákat; emlékeztet az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban a nemek közötti egyenlőségről szóló, 2018. március 13-i 
állásfoglalásában1 vázolt, a kereskedelemről és a nemek közötti egyenlőségről szóló 
korábbi álláspontjára; felhívja az EU-t, hogy továbbra is támogasson és vezessen be 
olyan kereskedelempolitikákat, amelyek csökkentik a társadalmi-gazdasági 
különbségeket, és biztosítják az alapvető szabadságok és az emberi jogok, köztük a 
nemek közötti egyenlőség magas szintű védelmét és tiszteletben tartását;

66. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
felszólít a nemek közötti egyenlőségnek az uniós kereskedelempolitika révén történő 
előmozdítására; felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és az EKSZ-t, hogy mozdítsák elő és 
támogassák egy, a nemek közötti egyenlőségről szóló külön fejezet belefoglalását 
valamennyi uniós kereskedelmi és beruházási megállapodásba, többek között a nemek 
közötti egyenlőség és a nők szerepvállalásának előmozdítására vonatkozó 
kötelezettségvállalásokkal együtt; kéri a Bizottságot, hogy az előzetes és utólagos 
hatásvizsgálatokban térjen ki az uniós kereskedelempolitika és kereskedelmi 
megállapodások nemek szerinti hatásaira;

67. hangsúlyozza korábbi álláspontját, amely szerint az EU–Chile társulási megállapodás 
közelgő korszerűsítése során külön fejezetet kell szentelni a kereskedelem és a nemek 
közötti egyenlőség, valamint a nők társadalmi szerepvállalása növelése kérdésének; 
érdeklődéssel veszi tudomásul a tárgyalások során a kereskedelemről és a nemek közötti 
egyenlőségről szóló fejezet tekintetében elért eredményeket;

68. emlékeztet „Az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi normák a nemzetközi 
kereskedelmi megállapodásokban” című, 2010. november 25-i állásfoglalására2,

69. megjegyzi, hogy a kereskedelempolitika a nemek szempontjából nem semleges, és hogy 
a kereskedelempolitika nőkre és férfiakra gyakorolt eltérő hatásainak megfelelő 
értékeléséhez szükség van a nemek szerint lebontott adatok és egyértelmű mutatók jobb 
gyűjtésére; ismételten felszólítja az EU-t és tagállamait, hogy merítsenek ihletet az 
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája által kidolgozott eszköztárból, és az 
előzetes hatásvizsgálatokba és az utólagos értékelésekbe foglalják bele az EU 
kereskedelempolitikájának és kereskedelmi megállapodásainak országspecifikus és 
ágazatspecifikus, nemi szempontú hatásait; felhívja a Bizottságot, hogy működjön 

1 HL C 162., 2019.5.10., 9. o.
2 HL C 99. E, 2012.4.3., 31. o.



együtt a nemzetközi partnerekkel, például a WTO-val, valamint a helyi hatóságokkal és 
szervezetekkel annak érdekében, hogy adatokat gyűjtsön, elemezze a kereskedelem 
nőkre gyakorolt hatását, és az adatokat konkrét javaslatokká alakítsa át a nők 
nemzetközi kereskedelmi rendszerben betöltött szerepének javítása, továbbá az inkluzív 
gazdasági növekedés előmozdítása céljából; hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 
szervezetek, például a WTO, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ és az ENSZ közötti 
fokozott együttműködés, valamint a tudományos élet, a civil társadalmi szervezetek és a 
parlamentek bevonásával működő hálózatok létrehozása a bevált gyakorlatok és az 
adatgyűjtési módszerek jobb megosztásához, valamint a nemi dimenziónak a 
kereskedelembe való beépítéséhez vezethet; kitart amellett, hogy a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseknek nem szabad a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetre korlátozódniuk;

70. felhívja a Bizottságot, hogy aktívan vegyen részt a WTO közelmúltban létrehozott, 
kereskedelemmel és a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó informális 
munkacsoportjában, hogy a 12. miniszteri konferencián olyan határozott miniszteri 
nyilatkozatot dolgozzanak ki, amely ütemtervként szolgálhatna a 2017. évi Buenos 
Aires-i nyilatkozat végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy a kereskedelemmel és a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó informális munkacsoport az első lépés a 
kereskedelemmel és a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések megvitatására 
szolgáló állandóbb WTO-platform felé; felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is 
proaktívan működjön együtt a WTO többi tagjával az informális munkacsoport 
munkájához való hozzájárulás érdekében, és vizsgálja meg egy állandó munkacsoport 
létrehozásának lehetőségét;

71. ismételten felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a belföldi tanácsadó 
csoportok összetétele a nemek szempontjából kiegyensúlyozott legyen, hogy felügyeleti 
szerepkörük tovább bővüljön, és hozzanak létre egy kereskedelemmel és a nemek 
közötti egyenlőséggel foglalkozó bizottságot minden egyes szabadkereskedelmi 
megállapodás esetében a hiányosságok felmérésére;

72. felhívja a Bizottságot, hogy körültekintően értékelje a kereskedelmi megállapodásoknak 
a nagy számú női munkavállalót foglalkoztató ágazatokra – például a ruhaiparra és a 
kisüzemi mezőgazdaságra – gyakorolt hatását; emlékeztet, hogy a Covid19 okozta 
gazdasági válság erősen érintette ezeket az ágazatokat, és súlyosbította a női 
munkavállalók növekvő egyenlőtlenségének, hátrányos megkülönböztetésének és 
kizsákmányolásának kockázatát;

73. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre – 
és tegye is nyilvánossá a kiosztott forrásokat – ahhoz, hogy kereskedelmi és beruházási 
politikáiban előmozdítsa a nemek közötti egyenlőség alapvető értékét, és biztosítsa, 
hogy a kereskedelempolitikáért és a tárgyalásokért felelős uniós intézmények titkárságai 
rendelkezzenek a nemi dimenziónak a kereskedelmi tárgyalások és a szakpolitikák 
kidolgozásának teljes folyamatába való beépítéséhez szükséges ismeretekkel és 
technikai kapacitással, a nemi szempontok érvényesítésével foglalkozó kapcsolattartót 
nevezve ki az uniós intézményekben és küldöttségeken;

74. felszólít arra, hogy az ILO alapvető munkaügyi normáinak és vonatkozó 
egyezményeinek – különösen a háztartási alkalmazottakról szóló 189. sz. egyezmény, a 
családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról szóló 156. sz. egyezmény, a nőkkel 
szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának 



kiküszöböléséről szóló egyezmény, a hátrányos megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás) szóló 111. sz. egyezmény, az egyenlő díjazásról szóló 100. sz. egyezmény 
és az erőszakról és a zaklatásról szóló 190. sz. egyezmény – tiszteletben tartása alapján 
a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó valamennyi fejezetbe 
foglaljanak bele végrehajtható rendelkezéseket, és hogy ezeket az egyezményeket 
vegyék fel a GSP+ felülvizsgálatában szereplő egyezmények listájára;

75. üdvözli a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet nemzetközi munkaértekezleti 
megállapodását (ISO/IWA 34) a nők vállalkozói tevékenységével kapcsolatos általános 
fogalommeghatározásokról, amelynek célja, hogy a nők gazdasági szerepvállalásának 
előmozdítása érdekében megkönnyítse szakpolitikák kidolgozását, az adatgyűjtést, 
valamint a kapacitásépítéshez, a finanszírozáshoz és a piacokhoz való hozzáférést;

76. üdvözli az Európai Beruházási Bank (EBB) hitelezési politikáiban a nemek közötti 
egyenlőség terén eddig elért eredményeket, és felhívja az EBB-t, hogy fokozza 
erőfeszítéseit, és különösen külső hitelezési megbízatása során a lehető legnagyobb 
mértékben vegye figyelembe a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv szakpolitikai céljait;

77. hangsúlyozza, hogy az EBB-nek és más érintett európai fejlesztési pénzintézeteknek 
maradéktalanul igazodniuk kell a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési tervhez; felhívja az EBB-t, hogy vegye figyelembe a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv célkitűzéseit, amikor 
partnerországbeli vállalkozásoknak nyújt támogatást hatásvizsgálatok révén, melyeket 
az EBB által finanszírozott valamennyi projekt esetében el kell végezni, és felszólít a 
műveletek folyamatos helyszíni nyomon követésére;

A nők, lányok és fiatal nők részvételének és vezető szerepének elősegítése

78. hangsúlyozza a nők és lányok vezető szerepének és a döntéshozatal valamennyi szintjén 
való részvételének fontosságát, valamint azt, hogy a nőknek a közéletben és a politikai 
életben való egyenlő részvétele elengedhetetlen a jó kormányzáshoz és politikai 
döntéshozatalhoz; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nők a külső tevékenység 
valamennyi szintjén képviseltessék magukat a tárgyalóasztal mindkét oldalán; 
megismétli, hogy amikor a nők és a lányok egyenlő mértékben töltenek be vezető 
szerepet, egész közösségek számára születnek előnyösebb és tartósabb megoldások; 
megállapítja, hogy a nők alulreprezentáltak a politika és a közélet minden szintjén, és 
lassú a fejlődés;

79. kéri, hogy biztosítsanak programfinanszírozást a nők képzésének, polgári 
szerepvállalásának és részvételének előmozdítása érdekében, többek között a közösségi 
szintű részvételen alapuló megközelítések és a lányoknak és fiatal nőknek szóló egyedi 
oktatási tevékenységek támogatását, mivel ők a megkülönböztetés által leginkább 
érintettek közé tartoznak; felszólít arra, hogy a nőket a döntéshozatal, a kormányzás, a 
vezetés és a hatalmi pozíciók valamennyi szintjébe vonják be olyan közigazgatási 
reformok, programok és tevékenységek révén, mint a hálózatépítés, a csereprogramok, a 
mentorálás és a szponzorálás, és támogatja a helyi nőjogi szervezetek és nők által 
vezetett frontvonalbeli humanitárius segítségnyújtók bevonását a humanitárius 
koordinációs és döntéshozatali struktúrákba;

A nők bevonása a békeépítési és biztonsági kezdeményezésekbe



80. hangsúlyozza, milyen fontos a nők és a civil társadalom szerepe a párbeszéd 
előmozdításában, a koalíciók létrehozásában, a békeközvetítésekben és a béke és 
biztonság jelentését érintő eltérő szemléletek felmutatásában, különösen a konfliktusok 
megelőzése és rendezése, valamint a konfliktusok utáni újjáépítés terén; felhívja az EU-
t, hogy mozdítsa elő a nők nagyobb mértékű részvételét a békefenntartásban és a 
további békeépítésben, támogassa és ismerje el a nőket, a fiatal nőket, a lányokat és a 
női emberijog-védőket a változás fő mozgatórugóiként, valamint támogassa és védje 
meg őket; hangsúlyozza, hogy a nők emberi jogainak tiszteletben tartása és teljes körű 
érvényesítése a demokratikus és befogadó társadalmak alapja;

81. üdvözli a nőkkel, a békével és a biztonsággal kapcsolatos uniós cselekvési terv 
beillesztését a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervbe, és 
kéri annak tényleges végrehajtását; kiemeli a nők és a női emberijog-védők által 
vezetett meglévő és sikeres helyi békeépítési kezdeményezések fontos szerepét, és 
felhívja az EU-t, hogy támogassa, erősítse meg és módszeresen vonja be ezeket a 
kezdeményezéseket a békeépítési konzultációkba, koordinációba és döntéshozatalba;

82. felhívja az EKSZ-t, hogy végezzen szisztematikus konfliktuselemzést integrált nemi 
dimenzióval, nemek közötti összehasonlító elemzés és nemi szempontú 
konfliktuselemzés alapján, különös tekintettel a KBVP-missziókra és -műveletekre, 
valamint az Európai Békekereten belül végzett tevékenységekre; hangsúlyozza, hogy 
elegendő erőforrásra van szükség az integrált nemi dimenzióval rendelkező kockázat- és 
konfliktuselemzések elvégzéséhez szükséges uniós szakértelem és kapacitás 
kiépítéséhez és megerősítéséhez, amelynek során külön figyelmet kell fordítani a nemek 
közötti egyenlőségre, és biztosítani kell a nők és a hátrányos helyzetű csoportok érdemi 
részvételét;

83. rámutat annak fontosságára, hogy összekapcsolják a humánbiztonság koncepcióját a 
nemi dimenzióval; felhívja az EU-t, hogy a nőkkel, a békével és a biztonsággal 
kapcsolatos menetrendjében használja az ENSZ Közgyűlésének 66/290. sz. 
határozatában meghatározott humánbiztonság fogalmát; kitart amellett, hogy a 
biztonságnak az emberi életre és az olyan fenyegetésekkel szembeni védelmére kell 
összpontosítania, mint az erőszak, valamint az oktatás, az egészségügy, az élelem vagy 
a gazdasági függetlenség hiánya; felhívja a Bizottságot, az EKSZ-t és a tagállamokat, 
hogy dolgozzák ki és mozdítsák elő az ENSZ leszerelési menetrendjét; ragaszkodik 
ahhoz, hogy feminista külpolitikát folytasson a leszerelés és a nonproliferáció terén;

84. rámutat arra, hogy a nőket aránytalanul sújtja a konfliktusokhoz kapcsolódó szexuális 
erőszak és az emberi jogok egyéb büntetlen megsértése, ideértve az emberkereskedelem 
nagyobb kockázatát is; hangsúlyozza, hogy a konfliktusövezetekben és konfliktus által 
sújtott országokban nemi erőszakot elszenvedett nőket és lányokat megfelelő és 
holisztikus ellátásban és kezelésben, valamint tényleges és gyors jóvátételben kell 
részesíteni; megállapítja, hogy ez a rendszer ott, ahol már alkalmazzák, működik, és 
elősegíti az áldozatok társadalomba való visszailleszkedését is; emlékeztet az áldozatok 
megbélyegzése elleni küzdelem fontosságára; felszólít az olyan intézkedések 
folyamatos támogatására, amelyek konfliktus- és szükséghelyzetekben a nőket szexuális 
és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatos gondozási csomagokkal látják el, a 
frontvonalbeli szervezetek és a nők által vezetett szervezetek finanszírozása és 
támogatása révén;



85. emlékeztet, hogy a fegyveres konfliktusok a nőket és lányokat aránytalanul jobban 
sújtják; elítéli, hogy háborús fegyverként használják a nemi erőszakot, és kitart amellett, 
hogy sürgősen lépjenek fel ezzel szemben, valamint hogy küzdeni kell a büntetlenség 
ellen azzal, hogy igazságszolgáltatás elé állítják az elkövetőket; hangsúlyozza azt is, 
hogy sokszor a nők esnek először áldozatul a konfliktusövezetekben való 
népességmozgásnak, és gyakran veszítik el emiatt a gazdasági önállóságukat és az 
oktatáshoz, valamint a megbízható szexuális és reproduktív egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést; kiemeli, hogy azok számára, akik konfliktusok vagy 
természeti katasztrófák miatt kényszerültek elhagyni a lakóhelyüket, biztosítani kell az 
oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférést; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy működjenek együtt a partnerországokkal és azok fegyveres erőivel 
annak érdekében, hogy biztosítsák a polgári lakosság háború idején való védelméről 
szóló Negyedik Genfi Egyezmény megfelelő végrehajtását, különös tekintettel a 
szexuális erőszak megelőzésére és büntetésére;

86. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós 
cselekvési terv nem veszi figyelembe az országok kulturális örökségét és a nők szerepét 
a kultúra védelmében és fejlesztésében; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
dolgozzanak ki olyan programokat, amelyek célja a nők kulturális örökségének és 
hagyományainak védelme és elismerése, amelyek gyakran észrevétlenek maradnak, 
különösen a konfliktus teljes ciklusában;

A nemek közötti egyenlőség szempontját érvényesítő humanitárius fellépés biztosítása

87. sajnálja, hogy a Bizottság nemrégiben kiadott, „Uniós humanitárius segítségnyújtás: új 
kihívások, régi elvek” című közleménye (COM(2021)0110) nem kezeli kellőképpen a 
nemi dimenziót a humanitárius helyzetekben; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be 
konkrétabb javaslatokat a konkrét kiadásokra, programokra, a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos tevékenységek nyomon követésére és értékelésére 
humanitárius környezetben, és dolgozzon ki intézkedéseket a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő, adaptált és hatékony uniós humanitárius fellépés 
továbbfejlesztésére, tekintettel a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztés és a béke 
közötti hármas kapcsolaton alapuló megközelítés kínálta lehetőségre a nők és lányok 
jogainak védelme és a nemek közötti egyenlőség minden összefüggésben történő 
előmozdítása érdekében;

A környezetbarát és digitális társadalom létrehozása

88. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési tervbe 
felvették az éghajlatváltozással kapcsolatos kiemelt területet, tekintettel arra, hogy az 
éghajlatváltozás a nemek szempontjából nem semleges, mivel fokozza a nemek közötti 
egyenlőtlenségeket, különösen a szegények, a fiatalok és az őslakosok esetében, 
különösen a sérülékeny környezetekben; üdvözli az Unió eltökéltségét, hogy a zöld 
átmenet összefüggésében kezeli a nemek közötti egyenlőség kérdését, tekintettel arra, 
hogy az éghajlatváltozás aránytalanul jobban sújtja a nőket és a lányokat, különösen a 
fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy a partnerországokban be kell vonni a nőket és 
a lányokat az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó hatékony megközelítések kialakításába és végrehajtásába, és meg kell őket 
hallgatni, továbbá meg kell erősíteni szerepüket, ezáltal biztosítva a nemek közötti 
egyenlőség szempontjából transzformatív és hatékony éghajlat-politikai fellépést; 
felhívja az EU-t, hogy jó példával járjon elöl azáltal, hogy az európai zöld 



megállapodásba és a kapcsolódó kezdeményezésekbe haladéktalanul beépíti a nemi 
dimenziót és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó célokat;

89. elismeri, hogy a nemek közötti egyenlőség a fenntartható fejlődés előfeltétele, és 
szükséges a méltányos és igazságos átmenet megvalósításához, amelyből senki nem 
marad ki; megismétli ezért arra irányuló felhívását, hogy az európai zöld megállapodást 
mielőbb kövesse a „zöld megállapodás szerinti diplomácia”, amely szisztematikusan 
figyelembe veszi a nemi és interszekcionális szempontokat, és bevonja a nőket és a 
lányokat, köztük az őslakos nőket az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos stratégiai döntéshozatalba;

90. kiemeli, hogy a nők és a női szervezetek élen járnak a mezőgazdaság, az éghajlat, az 
energia és a biológiai sokféleség megőrzése terén a megoldások megtalálásában és a 
szakértelem biztosításában, továbbá az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; kéri, hogy 
megfelelő és rugalmas finanszírozás, jogszabályi rendelkezések, valamint a földhöz és 
erőforrásokhoz való hozzáférés, továbbá a magán- és pénzügyi szektorral való 
együttműködés formájában kapjanak támogatást; ismét kiemeli a nemek közötti 
egyenlőséget szem előtt tartó alkalmazkodás szerepét, többek között az éghajlattudatos 
mezőgazdaságot, a katasztrófakockázat csökkentését, a körforgásos gazdaságot és a 
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást;

91. felszólít, hogy a nők és a lányok számára tegyék hozzáférhetővé a digitális eszközöket 
és a használatukra vonatkozó képzést, és hozzanak intézkedéseket, hogy előmozdítsák a 
nők jelenlétét a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a 
matematika (TTMM) területéhez kapcsolódó szakmákban;

92. hangsúlyozza, hogy a közösségi hálózatok a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés és 
zaklatás forrásai; hangsúlyozza, hogy a nemi alapú online erőszak és az internetes 
megfélemlítés elleni küzdelem érdekében a kormányoknak fokozniuk kell az e 
hálózatok és a digitális platformok jobb szabályozására irányuló erőfeszítéseiket; 
elismeri, hogy ez jelentős akadályt jelent a nők és lányok digitális terekhez való 
hozzáférése és online részvétele szempontjából, és súlyosan akadályozza a lányok és 
nők politikai részvételét, különösen az interszekcionális identitású nők és lányok 
esetében, akik saját beszámolóik szerint magasabb arányban szenvednek el online 
zaklatást; felszólít a nők online védelmét szolgáló célzott mechanizmusokra, valamint a 
nők nagyobb mértékű bevonására a mesterségesintelligencia-alkalmazások tervezésébe, 
gyártásába és fejlesztésébe a nemi sztereotípiák és előítéletek állandósulása elleni 
küzdelem érdekében; felszólít a megfelelő büntetőjogi rendelkezések végrehajtására az 
online visszaélések, a fenyegető üzenetek, a szexuális zaklatás és a magánjellegű képek 
beleegyezés nélküli megosztása elleni küzdelem érdekében;

93. megjegyzi, hogy az e-kereskedelemben megvan annak a lehetősége, hogy több női 
vállalkozót kapcsoljon össze a nemzetközi piacokkal; felhívja azonban a Bizottságot, 
hogy támogassa a nőket az olyan új technológiák bevezetésében, mint például a 
blokklánc, amely „peer-to-peer” jellegénél, anonimitásánál és hatékonyságánál fogva 
segíthet egyes nőknek abban, hogy leküzdjék a kereskedelem útjában álló 
diszkriminatív jogi és kulturális akadályokat, javítsák a finanszírozáshoz való 
hozzáférésüket, és segítsék őket a globális értékláncokba való bekapcsolódásban;

Az egyenlőség generációjának tényleges megteremtése 



94. megismétli, hogy az EU-nak multilaterális szinten vezető szerepet kell játszania a 
feminista diplomácia előmozdításában a nők és lányok jogaira és szerepvállalására 
vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása érdekében; felhívja az EU-t, annak 
tagállamait, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy kötelezzék el magukat egy olyan 
feminista kül-, biztonság- és fejlesztéspolitika megvalósítása mellett, amely a nemek 
közötti egyenlőség transzformatív jövőképét is magában foglalja, és hogy a nemek 
közötti egyenlőséget tegyék külső tevékenységeik és prioritásaik központi elemévé;

95. üdvözli, hogy a párizsi „Egyenlőség generációja” fórumon erre 33 milliárd eurót ígértek 
a világ minden tájának kormányai, a magánszektor és a civil társadalom; felszólít egy 
hatékony nemzetközi elszámoltathatósági rendszer kialakítására, és felszólítja a 
Bizottságot, hogy évente ellenőrizze kötelezettségvállalásait és azok gyakorlati 
megvalósulását;

96. emlékeztet az Európai Bizottság azon vállalására, hogy a külső tevékenységek 
költségvetéséből 4 milliárd eurót a nők és lányok ügyére fordít, és növeli a női 
szervezetek finanszírozását; felszólít e kötelezettségvállalások egyértelművé tételére, 
megfelelő nyomon követésére és a gyakorlatba való átültetésére, valamint egyértelmű 
kiindulási alap és célok meghatározására;

97. ismételten rámutat arra, hogy a nemzedékek közötti párbeszéd, valamint a férfiak és 
fiúk bevonása és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása iránti kötelezettségvállalása 
alapvető fontosságú a társadalmi változások előidézéséhez és az egyenlőség 
generációjának tényleges megteremtéséhez;

98. üdvözli, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. uniós cselekvési terv 
elismeri annak fontosságát, hogy a férfiakat és a fiúkat aktívan bevonják a társadalmi 
attitűdök megváltoztatásának, és ennek eredményeként a szélesebb körű strukturális 
változások előmozdításába; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy gyakorlati 
módszereket dolgozzanak ki a férfiaknak és fiúknak mint a változás előmozdítóinak 
bevonására a férfiak és fiúk bevonásával kapcsolatos további mutatók és célkitűzések 
megállapítása, valamint annak biztosítása révén, hogy a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó III. uniós cselekvési terv számukra is pozitív eredményeket hozzon;

°

° °

99. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.


