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Τροπολογία  1 

Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0163/2015 

Maria Noichl 

Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το 2015 

2014/2152(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) που αντικαθιστά τη 

µη νοµοθετική πρόταση ψηφίσµατος Α8-0163/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για την 

ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το 2015 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 

εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου
1
, 

– έχοντας υπόψη τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 

καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση 

της Κωνσταντινούπολης), 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που 

εγκρίθηκε από το Συµβούλιο τον Μάρτιο του 2011
2
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεµβρίου 2010, µε τίτλο 

«Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 

(COM(2010)0491), 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά θεµελιώδες 

δικαίωµα που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη 

των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 

στόχοι της ΕΕ στον εν λόγω τοµέα συνίστανται στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

                                                 
1 ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1. 
2 Παράρτηµα των συµπερασµάτων του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011. 
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ίσης µεταχείρισης για τους άνδρες και τις γυναίκες και, επιπλέον, στην καταπολέµηση 

κάθε µορφής διάκρισης που βασίζεται στο φύλο· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί σηµαντικό 

οικονοµικό πλεονέκτηµα για την προώθηση µιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισµούς 

οικονοµικής ανάπτυξης· λαµβάνοντας υπόψη ότι η µείωση των ανισοτήτων στην 

απασχόληση αποτελεί στόχο όχι µόνο όσον αφορά την ίση µεταχείριση, αλλά και την 

αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εισέρχονται στον εργασιακό βίο 

διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο για την επάνοδο στην ανάπτυξη, δεδοµένου ότι 

συµβάλλουν στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος, γεγονός το οποίο οδηγεί σε 

αύξηση της κατανάλωσης, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και του όγκου των 

συλλεγόµενων φόρων, καθώς και σε αναζωογόνηση της οικονοµίας·  

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να µπορούν να 

επωφελούνται εξίσου από την ελευθερία επιλογής όταν αποφασίζουν τον τρόπο µε τον 

οποίο θέλουν να διαµορφώσουν την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και να 

συνδυάσουν την επαγγελµατική και την οικογενειακή ζωή·  

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Οργανισµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η πλήρης σύγκλιση των ποσοστών συµµετοχής θα 

επέφερε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ κατά 12,4 % έως το 2030· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα παραδοσιακά στερεότυπα και η εικόνα της γυναίκας που 

προβάλλουν εξακολουθούν να έχουν ισχυρή επιρροή στην κατανοµή των καθηκόντων 

µεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία 

γενικότερα· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που κατοικούν σε αγροτικές και αποµακρυσµένες 

περιοχές έρχονται σε µεγαλύτερο βαθµό αντιµέτωπες µε πολλαπλές διακρίσεις και 

στερεότυπα που αφορούν το φύλο σε σύγκριση µε τις γυναίκες σε αστικές περιοχές· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί για τις γυναίκες αυτές καλύτερη 

πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένων 

ευκαιριών αυτοαπασχόλησης), ιδιαίτερα στον γεωργικό τοµέα, προκειµένου να 

ενθαρρυνθούν να µην εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης συνιστά σηµαντικό δείκτη µέτρησης 

της ανισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και 

οι συνθήκες απασχόλησης αποτελούν εξίσου σηµαντικές παραµέτρους για τη µέτρηση 

αυτής της ανισότητας· λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, 

το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ηλικίας 15 έως 64 ετών στην ΕΕ το 

2013 ήταν 58,8 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 69,4 %· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60 % των νέων πτυχιούχων 

αλλά υποεκπροσωπούνται σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. στους τοµείς της επιστήµης, 

της ΤΠΕ και της έρευνας· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες δεν απασχολούνται ποτέ ούτε είναι 
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καταχωρισµένες στην επίσηµη αγορά εργασίας, γεγονός το οποίο δηµιουργεί ιδιαίτερα 

οικονοµικά και νοµικά προβλήµατα σε σχέση µε τα κοινωνικά τους δικαιώµατα και την 

κοινωνική ασφάλιση· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν µόνο το ένα τρίτο των 

αυτοαπασχολούµενων και του συνόλου των ατόµων που ιδρύουν επιχειρήσεις στην ΕΕ· 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ορισµένους κλάδους της 

εκπαίδευσης και σε ορισµένους τοµείς που έχουν επίπεδο ανάπτυξης υψηλότερο του 

µέσου όρου· 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και αρωγής 

ηλικιωµένων και άλλων εξαρτώµενων ατόµων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 

επίτευξη ισότιµης συµµετοχής γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση, καθώς και για την καταπολέµηση των στερεοτύπων· 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, για να βοηθηθούν οι γυναίκες να επιστρέψουν στην αγορά 

εργασίας µετά τον τοκετό, απαιτούνται πολυδιάστατες πολιτικές λύσεις, οι οποίες 

περιλαµβάνουν τη δια βίου εκπαίδευση και τη λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της 

επισφαλούς απασχόλησης· 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το εισόδηµα των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο 

σε σύγκριση µε εκείνο των ανδρών παρότι επιτελούν την ίδια εργασία και διαθέτουν τις 

ίδιες δεξιότητες· λαµβάνοντας υπόψη ότι το µέσο ποσοστό µισθολογικής ανισότητας 

στην ΕΕ το 2013 ανερχόταν περίπου στο 16,4 %· 

ΙΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χαµηλότεροι µισθοί για τις γυναίκες οδηγούν αναπόφευκτα 

σε χαµηλότερες συνταξιοδοτικές εισφορές και, συνεπώς, σε χαµηλότερες συντάξεις· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι το µισθολογικό χάσµα µεταξύ των φύλων και, κατά συνέπεια, 

το χάσµα µεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις, που ανέρχεται περίπου στο 

39 %, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι 

γυναίκες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας σε µεταγενέστερο στάδιο της ζωής 

τους· 

ΙΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, είτε πρόκειται για σωµατική, 

σεξουαλική ή ψυχολογική βία, συνιστά βασικό εµπόδιο για την ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών και αποτελεί παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των 

γυναικών· 

ΙΗ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε µελέτες σχετικά µε την έµφυλη βία, ένα πέµπτο 

έως ένα τέταρτο του συνόλου των γυναικών στην Ευρώπη έχουν υποστεί σωµατική βία 

τουλάχιστον µία φορά κατά την ενήλικη ζωή τους, περισσότερο από ένα δέκατο έχει 

υποστεί σεξουαλική βία µε χρήση βίαιης δύναµης, 12-15 % των γυναικών πέφτουν 

θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ κάθε µέρα στην ΕΕ επτά γυναίκες πεθαίνουν 

εξαιτίας της βίας αυτής·  

ΙΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις σε δηµόσιους 

οργανισµούς εξακολουθεί να µην είναι υψηλός, παρά το γεγονός ότι η µεγαλύτερη 

εκπροσώπηση των γυναικών σε πολιτικές θέσεις υψηλού επιπέδου αποτελεί 
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απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία µιας δηµοκρατικής κοινωνίας· 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει αναγνωριστεί πως η παρουσία περισσότερων γυναικών σε 

οικονοµικές θέσεις υψηλού επιπέδου έχει ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των 

οργανωτικών και οικονοµικών επιδόσεων των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων· 

ΚΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραµµα δράσης της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του Καΐρου για 

τον Πληθυσµό και την Ανάπτυξη περιλαµβάνει ορισµό της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωµάτων· 

ΚΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 

δικαιώµατα εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

ΕΕ µπορεί παρ’ όλα αυτά να συµβάλει στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών 

µεταξύ των κρατών µελών·  

ΚΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί στις γυναίκες ισότιµη 

πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένων των τοµέων της 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ανεξάρτητα από την οικονοµική τους 

κατάσταση και τη γεωγραφική περιοχή που ζουν· 

Κ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη µέλη της µπορούν να συµβάλουν, µέσω των 

εξωτερικών τους δράσεων, στην ενδυνάµωση των γυναικών εκτός της ΕΕ· 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές τρίτες χώρες οι εθνικές νοµοθεσίες δεν χορηγούν τα 

ίδια δικαιώµατα στις γυναίκες και στους άνδρες· 

ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 14 εκατοµµύρια κορίτσια εξαναγκάζονται σε γάµο 

και 3 εκατοµµύρια είναι θύµατα ακρωτηριασµού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· 

ΚΖ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την ανισότητα 

µεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί προτεραιότητα µε στόχο την εκπόνηση 

συνεκτικής στρατηγικής για την καταπολέµηση των παραγόντων που εµποδίζουν την 

επίτευξη ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ· 

1. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει στρατηγική σχετικά µε την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο µεταξύ 2015 και 2020 (εφεξής, «η 

Στρατηγική»), µε στόχο τη βελτίωση της θέσης όλων των γυναικών ανεξάρτητα από 

την κοινωνική και οικονοµική τους κατάσταση και τη γεωγραφική περιοχή που ζουν· 

Εκπαίδευση, κατάρτιση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας  

2. υπενθυµίζει ότι είναι αναγκαίο να εξαλειφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου και να 

αρθούν τα εµπόδια που παρακωλύουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κυρίως 

µέσω καλύτερης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, και συνιστά να 

περιληφθούν στη Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις: 

(i) να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες και τα κορίτσια να δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για τοµείς οι οποίοι παρουσιάζουν µεγαλύτερη οικονοµική προστιθέµενη αξία και 
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στους οποίους οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, ιδιαίτερα τον τοµέα της ΤΠΕ 

καθώς και τον επιστηµονικό και τεχνικό τοµέα, να βοηθηθούν για να εισέλθουν 

σε αυτούς τους τοµείς και να τους δοθεί η δυνατότητα να σπάσουν τη «γυάλινη 

οροφή», µε την προσφορά σε αυτές περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και 

προγραµµάτων καθοδήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους 

ζωής· 

(ii) να ενθαρρυνθεί η γυναικεία επιχειρηµατικότητα τόσο στις αστικές όσο και στις 

αγροτικές περιοχές, να προωθηθούν µέτρα και δράσεις για την παροχή βοήθειας, 

συµβουλών και κατάρτισης στις γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν 

επιχειρηµατίες, να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση σε πιστώσεις, να 

περιοριστεί η γραφειοκρατία και να µειωθούν άλλα εµπόδια που αντιµετωπίζουν 

νεοσύστατες και οικογενειακές επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες· 

(iii) να υιοθετηθούν µέτρα για να προωθηθούν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης των 

γυναικών, όπως οικονοµικά προσιτές υπηρεσίες µέριµνας και φύλαξης παιδιών, 

καθώς και ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας και τους τόπους εργασίας, 

µέσω δηµόσιων πολιτικών αλλά και µέσω της παροχής κινήτρων στις 

επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν τέτοιες λύσεις· 

(iv) να αναληφθούν δράσεις για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της προστασίας 

των εγκύων και των µητέρων στην εργασία, για την παροχή βοήθειας στις 

γυναίκες για την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας µετά τον τοκετό και για 

τον συνδυασµό εργασίας και οικογενειακής ζωής· 

Αποδοχές  

3. αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ισότητα στις αποδοχές και στις 

παροχές ως ένα σηµαντικό βήµα προς επίτευξη της ισότητας µεταξύ γυναικών και 

ανδρών, και συνιστά να περιληφθούν στη Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις· 

(i) να εξασφαλιστεί η τήρηση της θεµελιώδους αρχής «ισότητα αµοιβής για όµοια 

εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας» τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 

άνδρες, και να στηριχθούν τα κράτη µέλη και οι κοινωνικοί εταίροι στις 

προσπάθειες µείωσης του µισθολογικού χάσµατος µέσω δηµόσιων πολιτικών και 

της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· 

(ii) να ληφθούν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να µειωθούν οι διαφορές στις 

συντάξεις µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες αποτελούν άµεση συνέπεια των 

διαφορών στις αποδοχές µεταξύ ανδρών και γυναικών, και να αξιολογηθεί ο 

αντίκτυπος των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στις γυναίκες, µε την αφιέρωση 

ιδιαίτερης προσοχής στις συµβάσεις µερικής απασχόλησης και στις άτυπες 

συµβάσεις· 

Βία κατά των γυναικών 

4. υπενθυµίζει τις καταστροφικές συνέπειες της βίας κατά των γυναικών, η οποία αποτελεί 

την πιο διαδεδοµένη µορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ΕΕ και 

συνιστά να περιληφθούν στη Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις: 
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(i) να ενθαρρυνθεί η επικύρωση της Σύµβασης της Κωνσταντινούπολης του 

Συµβουλίου της Ευρώπης για τη βία κατά των γυναικών, τηρουµένων παράλληλα 

των εθνικών συνταγµατικών διατάξεων, και να ξεκινήσει η διαδικασία 

προσχώρησης της ΕΕ στην εν λόγω Σύµβαση· 

(ii) να ενισχυθεί η συστηµατική κατάρτιση εξειδικευµένου προσωπικού που παρέχει 

στήριξη σε γυναίκες που έχουν πέσει θύµατα σωµατικής, σεξουαλικής ή 

ψυχολογικής βίας· 

(iii) να ανακηρυχθεί το έτος 2017 ως έτος-ορόσηµο για να τεθεί τέρµα στη βία κατά 

των γυναικών, να ενισχυθούν µέτρα για την προώθηση και τη στήριξη δράσεων 

στον τοµέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών (µεταξύ άλλων, µέσω 

αξιολόγησης της εφαρµογής της «δέσµης µέτρων για τα θύµατα»), δράσεων 

ευαισθητοποίησης, συλλογής δεδοµένων και χρηµατοδότησης των ΜΚΟ· 

∆ιαδικασία λήψης αποφάσεων 

5. υπογραµµίζει ότι υφίσταται απαράδεκτη ανισορροπία στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και συνιστά να 

περιληφθούν στη Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις: 

(i) να προωθηθούν δράσεις για την καταπολέµηση των στερεοτύπων που 

εξακολουθούν να υφίστανται, µέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης και της 

εικόνας της γυναίκας που προβάλλεται στα µέσα ενηµέρωσης· 

(ii) να προωθηθούν δράσεις που συµβάλλουν στη µεγαλύτερη εκπροσώπηση των 

γυναικών στις διευθυντικές θέσεις δηµόσιων οργανισµών, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε τοπικό επίπεδο, στον πολιτικό χώρο αλλά και σε πανεπιστήµια και ιδρύµατα 

ανώτατης εκπαίδευσης·  

(iii) να προωθηθούν δράσεις που προωθούν την παρουσία περισσότερων γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις επιχειρήσεων· 

Υγεία 

6. αναγνωρίζει την υγεία ως καθοριστικό παράγοντα της προσωπικής ανάπτυξης των 

γυναικών και συνιστά να περιληφθούν στη Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις: 

(i) να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη εστίαση στην πρόληψη των σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενων νοσηµάτων και στις µεθόδους πρόληψης, καθώς και στην έρευνα 

προκειµένου να βελτιωθεί η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών των γυναικών όπως 

ορισµένοι καρκίνοι (των ωοθηκών, του τραχήλου και του στήθους)· 

(ii) να ενισχυθεί η πρόσβαση των γυναικών στη γενική ιατρική περίθαλψη, ιδιαίτερα 

σε αποµακρυσµένες περιοχές· 

Εξωτερική δράση 

7. καλεί την ΕΕ και τα κράτη µέλη της να ενσωµατώσουν την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών σε όλες τις εξωτερικές τους πολιτικές και συνιστά να περιληφθούν στη 
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Στρατηγική οι ακόλουθες δράσεις: 

(i) να εξακολουθήσει η ΕΕ να τηρεί τη δέσµευσή της για ενδυνάµωση των γυναικών 

µέσω της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες χώρες· 

(ii) να ενθαρρυνθούν οι χώρες εταίροι να προωθήσουν την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών µέσω όλων των πτυχών των συµφωνιών εταιρικής σχέσης· 

(iii) να περιληφθεί ειδικό κεφάλαιο σχετικά µε τα δικαιώµατα των γυναικών στο 

πρόγραµµα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Εξωτερικής ∆ράσης, µε ιδιαίτερη εστίαση στον ακρωτηριασµό των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων και στους πρόωρους καταναγκαστικούς γάµους·  

Γενικές συστάσεις 

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν τη Στρατηγική στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους και να δώσουν έµφαση στη σηµασία που έχει η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδιαίτερα στους τοµείς στους οποίους τα κράτη µέλη 

έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα· 

9. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συνεχίσει το έργο της 

κατάρτισης ειδικών στοιχείων και πινάκων αποτελεσµάτων για κάθε φύλο σε όλους 

τους τοµείς πολιτικής· 

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών. 

Or. en 

 

 

 


