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VÉLEMÉNYTERVEZET
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

a Külügyi Bizottság részére

a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről az EU külső 
kapcsolataiban és a béke, valamint az állami struktúrák megszilárdítása terén 
(2008/2198(INI))Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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JAVASLATOK

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

1. emlékeztet arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése nem csupán magas 
szintű politikai nyilatkozatokat kíván meg, hanem politikai akaratot is az Unió és a 
tagállamok vezetése részéről, továbbá a célkitűzések rangsorolását és a haladás 
figyelemmel kísérését;

2. megelégedettségét fejezi ki, hogy az európai biztonsági stratégia felülvizsgált szövege 
hivatkozik az ENSZ Biztonsági Tanácsának UNSCR 1325(2000), UNSCR 1820(2008) és 
UNSCR 1612(2005) számú határozataira, továbbá az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az 
UNSCR 1325(2000) és 1820(2008) számú – a nőkről, a békéről és a biztonságról, 
valamint a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszakra, illetve bármiféle hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó iránymutatásokról szóló – határozatok 
Unión belüli végrehajtására vonatkozó átfogó megközelítést;

3. felhívja az Európai Bizottságot, hogy továbbra is sürgesse a partnerországokat és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre nemzeti cselekvési terveket az 
UNSCR 1325(2000) számú határozatra vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy e cselekvési 
terveknek megfelelő forrásokkal kell rendelkezniük, illetve tartalmazniuk kell ellenőrzési 
és elszámoltatási mechanizmusokat, valamint a haladás felmérésére szolgáló 
referenciaértékeket és menetrendeket;

4. megelégedettségét fejezi ki, hogy az országos és regionális stratégiai dokumentumok, 
valamint a nemzeti indikatív programok rendszeresen hivatkoznak a nemek közötti 
esélyegyenlőségre és a nők jogaira; rámutat annak szükségességére, hogy a konfliktusban 
és béketeremtésben résztvevő nőkre vonatkozó átfogó megközelítés beépüljön a 
programozásba, és felkéri a Bizottságot, hogy a fejlesztésben való együttműködés 
érdekében nyújtott támogatása ágazati területein – mint például igazságügy, kormányzás, 
egészségügy és oktatás – belül érvényesítse a nemi dimenziót;

5. megjegyzi, hogy az Unió külkapcsolataira, a bővítésre és a fejlesztési politikákra 
vonatkozó valamennyi pénzügyi eszköz tartalmaz a nemek esélyegyenlőségére és a nők 
jogaira vonatkozó átfogó hivatkozást, bár a kiutalt pénzügyi források és emberi 
erőforrások nem tűnnek megfelelőknek; felkéri a Bizottságot, hogy e politikai területeken 
erősítse meg a nemi szempontú költségvetés-tervezést, és különítsen el forrásokat a nemek 
egyenlőségével kapcsolatos kérdésekre.
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