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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει ότι τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες, όπως 
θεμελιώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ισχύουν 
για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή τις καταστάσεις, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, την ηλικία, τις 
αναπηρίες, το γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

2. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να τηρήσουν τη δέσμευση για μια «προσέγγιση 
βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα» σε όλη τη διαδικασία αναπτυξιακής συνεργασίας·

3. καλεί την ΕΕ να διατηρήσει και να εκπληρώσει τον ηγετικό της ρόλο στην υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, μέσω της αποτελεσματικής, συνεπούς και 
λελογισμένης χρήσης όλων των μέσων που διαθέτει για την προαγωγή και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσω της αποτελεσματικής πολιτικής αναπτυξιακής 
βοήθειας·

4. υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής για να διασφαλίζεται 
ότι οι πολιτικές της ΕΕ σε όλους τους τομείς επιτρέπουν ολοένα και μεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ταυτόχρονα δεν παραβιάζουν 
κανένα ανθρώπινο δικαίωμα·

5. ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τις στρατηγικές των χωρών για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση όλων των ενισχύσεων προς τρίτες 
χώρες, καθώς και στα έγγραφα στρατηγικής και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα·

6. ζητεί να περιλαμβάνεται εκτίμηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
ανάπτυξη των ανά χώρα διαδικασιών παροχής βοήθειας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη 
δημοσιονομική στήριξη·

7. ζητεί να καταβληθούν νέες προσπάθειες για την προστασία και την υποστήριξη των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, ιδίως για όσους ζουν υπό 
καθεστώς απειλών ή φόβου λόγω των πεποιθήσεών τους· προσβλέπει σε πιο ευέλικτα, 
στοχοθετημένα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να ληφθούν για την προστασία των 
υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη 
Δημοκρατία (EED)· 

8. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν εξισώνονται με 
αυτόν, και ότι συνδέονται μεταξύ τους με σχέση αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας 
ενίσχυσης· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την καθιέρωση δημοκρατικών ιδανικών 
βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την κοινωνία, ιδίως όσον αφορά 
την προώθηση της ισότητας των φύλων και τα δικαιώματα των παιδιών·

9. επιμένει ότι όλες οι συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες πρέπει να 
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περιλαμβάνουν εκτελεστές και μη διαπραγματεύσιμες ρήτρες περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων·

10. τονίζει ότι ο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την αναπτυξιακή ατζέντα σε όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο· προσβλέπει, εν προκειμένω, στη 
στενή συνεργασία του με το Κοινοβούλιο και τις αρμόδιες επιτροπές του όσον αφορά τον 
εν λόγω ζήτημα·

11. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα δικαιώματα του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους 
προστασίας των δικαιωμάτων που αυτή προβλέπει, καθώς και την ανάγκη αποφυγής της 
υποβάθμισής τους, να υποστηρίξουν ιδιαίτερα την ιεράρχηση των αναγκών των παιδιών 
αμφοτέρων των φύλων για ειδική προστασία και μέριμνα, βάσει της Σύμβασης και της 
Διακήρυξης για τα δικαιώματα του παιδιού·

12. καταδικάζει απερίφραστα τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως 
παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας των γυναικών και των κοριτσιών, και 
παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις 
επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την 
καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών.
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