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Τροπολογία 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της 
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας διέπεται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και ότι δύο εξ αυτών αφορούν 
ειδικά τις γυναίκες – ΑΣΧ 3 ( προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της 
αυτονομίας των γυναικών) και ΑΣΧ 5 
(βελτίωση της μητρικής υγείας)·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της 
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας διέπεται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ), δύο εκ των οποίων αφορούν ειδικά 
τις γυναίκες – ΑΣΧ 3 ( προώθηση της 
ισότητας των φύλων και της αυτονομίας 
των γυναικών) και ΑΣΧ 5 (βελτίωση της 
μητρικής υγείας) – και άλλοι τρεις 
συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης γυναικών και 
κοριτσιών - ΑΣΧ 2 (εξασφάλιση της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης για όλους), 
ΑΣΧ 4 (μείωση της παιδικής 
θνησιμότητας) και ΑΣΧ 6 (καταπολέμηση 
του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και 
άλλων νόσων)·

Or. fr

Τροπολογία 2
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της 
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας διέπεται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
(ΑΣΧ) και ότι δύο εξ αυτών αφορούν 
ειδικά τις γυναίκες – ΑΣΧ 3 ( προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της 
αυτονομίας των γυναικών) και ΑΣΧ 5 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της 
Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας διέπεται από τους 
Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας 
(ΑΣΧ) και ότι δύο εξ αυτών αφορούν 
ειδικά τις γυναίκες – ΑΣΧ 3 ( προώθηση 
της ισότητας των φύλων και της 
αυτονομίας των γυναικών) και ΑΣΧ 5: 



PE502.215v01-00 4/22 AM\923489EL.doc

EL

(βελτίωση της μητρικής υγείας)· (βελτίωση της μητρικής υγείας)·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι αυτοί 
συμβάλλουν επιτυχώς στη μείωση της 
φτώχειας·

Or. cs

Τροπολογία 3
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Aa. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
επιδείνωση της φτώχειας πλήττει 
περισσότερο τις γυναίκες από ό,τι τους 
άνδρες·

Or. cs

Τροπολογία 4
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A α. Επισημαίνοντας ότι η συμφωνία 
2005/483/ΕΚ εταιρικής σχέσης μεταξύ 
της ομάδας κρατών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία 
υπεγράφη στην Κοτονού την 23η Ιουνίου 
2000 ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν 
συστηματικά υπόψη η κατάσταση των 
γυναικών και τα ζητήματα ισότητας 
μεταξύ των φύλων, σε όλους τους τομείς -
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό·

Or. es
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Τροπολογία 5
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
σύμπραξη των γυναικών και η προοπτική 
της ισότητας των φύλων για την ανάπτυξη 
των χωρών εταίρων και την επίτευξη των 
ΑΣΧ, καθώς και ότι στο "πρόγραμμα για 
την αλλαγή", η ισότητα μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών συνιστά 
κεντρικό άξονα της δράσης της Ένωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η 
σύμπραξη των γυναικών και η προοπτική 
της ισότητας των φύλων για την ανάπτυξη 
των χωρών εταίρων και την επίτευξη των 
ΑΣΧ, καθώς και ότι στο "πρόγραμμα για 
την αλλαγή", η ισότητα μεταξύ των 
ανδρών και των γυναικών συνιστά 
κεντρικό άξονα της δράσης της Ένωσης, 
στο πλαίσιο αυτής της βοήθειας, τα 
επιμέρους προγράμματα πρέπει να 
στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης και 
την κοινωνικοοικονομική ανεξαρτησία 
των γυναικών, καθώς και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, για την 
επίτευξη των ΑΣΧ και την ύψιστη 
προτεραιότητα της ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 6
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ba. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία με 
βάση το φύλο καθίσταται όλο και πιο 
διαδεδομένη, ιδίως η σεξουαλική βία, η 
εκμετάλλευση και η δολοφονίες  γυναικών 
και κοριτσιών·

Or. cs
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Τροπολογία 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B β. εκτιμώντας ότι  η σεξουαλική βία 
υπό μορφή μαζικών βιασμών, εμπορίας 
ανθρώπων και άλλων μορφών 
σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και 
παιδιών εξακολουθεί να ασκείται ως 
πολεμική τακτική από ένοπλες δυνάμεις, 
καθώς και από τους δράστες σεξουαλικής 
βίας στις εμπόλεμες περιοχές, 
συγκεκριμένα σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιασμός σε 
καιρό πολέμου έχει αναγνωριστεί από το 
Ηνωμένα Έθνη ως «έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας», και ότι από το 2008 το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών έχει δεσμευτεί στην 
καταπολέμηση της χρήσης σεξουαλικής 
βίας ως πολεμικής τακτικής·

Or. fr

Τροπολογία 8
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες 
μελέτες που έχουν εκπονηθεί 
καταδεικνύουν πως, εάν οι γυναίκες είναι 
εκπαιδευμένες και μπορούν να αποκτούν 
και να ελέγχουν εισοδήματα, αυτό 
επιφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα:
μείωση της μητρικής και παιδικής 
θνησιμότητας, βελτίωση της υγείας και 
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της διατροφής των γυναικών και των 
παιδιών, αύξηση της γεωργικής 
παραγωγικότητας, άμβλυνση της 
κλιματικής αλλαγής, επιβράδυνση της 
αύξησης του πληθυσμού, ανάπτυξη των 
οικονομιών και διάσπαση του κύκλου της 
φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B β. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν 
περισσότερες γυναίκες εμπλέκονται στις 
διαδικασίες επίλυσης των επίλυσης των 
συγκρούσεων και σε διαδικασίες 
εδραίωσης της ειρήνης, διευρύνοντας το 
πεδίο της ανοικοδόμησης, της 
αποκατάστασης και της παγίωσης της 
ειρήνης·

Or. fr

Τροπολογία 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που 
διαδραματίζει η ισότητα των φύλων και η 
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης, στα διάφορα σχέδια 
δράσης και ανακοινώσεις και ζητεί όπως η 
προτεραιότητα αυτή τεθεί εμπράκτως σε 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που 
διαδραματίζει η ισότητα των φύλων και η 
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης, στα διάφορα σχέδια 
δράσης και ανακοινώσεις και ζητεί όπως η 
προτεραιότητα αυτή τεθεί εμπράκτως σε 
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εφαρμογή στα γεωγραφικά προγράμματα· 
ζητεί επίσης έναν καλύτερο συντονισμό με 
τα θεματικά προγράμματα που 
χρηματοδοτεί ο μηχανισμός για την 
αναπτυξιακή συνεργασία (ICD)·

εφαρμογή στα γεωγραφικά προγράμματα· 
ζητεί επίσης έναν καλύτερο συντονισμό με 
τα θεματικά προγράμματα που 
χρηματοδοτεί ο μηχανισμός για την  ενδο-
ΑΚΕ συνεργασία και την αναπτυξιακή 
συνεργασία (ICD)•

Or. fr

Τροπολογία 11
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που 
διαδραματίζει η ισότητα των φύλων και η 
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης, στα διάφορα σχέδια 
δράσης και ανακοινώσεις και ζητεί όπως η 
προτεραιότητα αυτή τεθεί εμπράκτως σε 
εφαρμογή στα γεωγραφικά προγράμματα· 
ζητεί επίσης έναν καλύτερο συντονισμό με 
τα θεματικά προγράμματα που 
χρηματοδοτεί ο μηχανισμός για την 
αναπτυξιακή συνεργασία (ICD)·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που 
διαδραματίζει η ισότητα των φύλων και η 
χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο 
της ανάπτυξης, στα διάφορα σχέδια 
δράσης και ανακοινώσεις και ζητεί όπως η 
προτεραιότητα αυτή τεθεί εμπράκτως σε
εφαρμογή στα γεωγραφικά προγράμματα· 
ζητεί επίσης έναν καλύτερο συντονισμό με 
τα θεματικά προγράμματα που 
χρηματοδοτεί ο μηχανισμός για την 
αναπτυξιακή συνεργασία (ICD)· τα 
προγράμματα αυτά θα πρέπει να 
προωθούν μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς, βιώσιμη και φιλική προς 
το κλίμα μέσω της αντιμετώπισης των 
κοινωνικών και περιφερειακών 
ανισοτήτων, τονίζοντας τη σημασία των 
παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και μέσω 
υποστήριξης των τοπικών ομάδων της 
κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των 
οργανώσεων για τα δικαιώματα των 
γυναικών· 

Or. en
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Τροπολογία 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία 
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015·

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία 
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015, ειδικότερα τον ΑΣΧ 3 
σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και τον ΑΣΧ 
5 σχετικά με τη μητρική υγεία, την 
αναπαραγωγική υγεία και την πρόσβαση 
στον οικογενειακό προγραμματισμό·

Or. fr

Τροπολογία 13
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία 
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015·

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων με ιδιαίτερη έμφαση 
στην καταπολέμηση της βίας που 
υφίστανται οι γυναίκες και τη μητρική 
υγεία και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα 
για μετά το 2015·

Or. en

Τροπολογία 14
Andrea Češková
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015·

2. Καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη μητρική 
υγεία· τονίζει τη σημασία της 
εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης 
στον τομέα της σεξουαλικής και της 
αναπαραγωγικής υγείας ως 
αναπόσπαστου μέρους της ατζέντας για 
την υγεία των γυναικών, δεδομένου ότι 
αυτός είναι ο Αναπτυξιακός Στόχος της 
Χιλιετίας σχετικά με τον οποίο η πρόοδος 
που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα ήταν η  
λιγότερο ικανοποιητική· ζητεί επίσης να 
προβλεφθούν ήδη μέτρα για μετά το 2015· 

Or. cs

Τροπολογία 15
Mikael Gustafsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία 
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015·

2. κρίνει ευκταία την εντατικοποίηση των 
προσπαθειών που αποσκοπούν στην 
υλοποίηση των ΑΣΧ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία 
και ζητεί να προβλεφθούν ήδη μέτρα για 
μετά το 2015· Επιβεβαιώνει ιδιαίτερα την 
προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών 
της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας και των συναφών δικαιωμάτων 
(SRHR) για τα κορίτσια και τις γυναίκες· 
κρίνει ότι η προώθηση της σεξουαλικής 
και αναπαραγωγικής υγείας και των 
συναφών δικαιωμάτων (SRHR) δεν 
αποτελεί μόνο αυτοσκοπό, αλλά και έναν 
σημαντικό τρόπο καταπολέμησης της 
φτώχειας και υλοποίησης των ΑΣΧ·
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Or. en

Τροπολογία 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
UNFPA για τη σύσταση μιας ειδικής 
ομάδας υψηλού επιπέδου επιφορτισμένης 
με την αναθεώρηση της διεθνούς 
διάσκεψης για τον πληθυσμό και την 
ανάπτυξη, ειδικότερα σχετικά με θέματα 
που αφορούν στα σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα των 
γυναικών, την αναπαραγωγική υγεία και 
την καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS·

Or. fr

Τροπολογία 17
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. Υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
του στόχου που αφορά την βελτίωση της 
υγείας των μητέρων για τον περιορισμό 
της θνησιμότητάς τους και την επίτευξη 
της αναπαραγωγικής τους υγείας, πράγμα 
που συνεπάγεται σεβασμό των 
δικαιωμάτων της γενετήσιας και της 
αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών 
χωρίς καταναγκασμούς και περιορισμούς 
οιουδήποτε είδους·

Or. es
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Τροπολογία 18
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. προτρέπει την ΕΕ να προωθήσει 
προγράμματα καθοδήγησης, στο πλαίσιο 
των οποίων γυναίκες της Ευρώπης που 
δραστηριοποιούνται στη 
συμπληρωματική εκπαίδευση και τον 
επαγγελματικό χώρο θα συνεργάζονται με 
γυναίκες του αναπτυσσόμενου κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. Επισημαίνει ότι πρέπει να αποδοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και 
των δύο φύλων στα θέματα του φύλου, 
αρχίζοντας από την πρώτη κιόλας 
σχολική βαθμίδα, ώστε να αλλάξουν 
σταδιακά οι κοινωνικές στάσεις και τα 
στερεότυπα και να εδραιωθεί η ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών·ως 
θεμελιώδης κοινωνική αρχή στις χώρες 
ΑΚΕ·

Or. es

Τροπολογία 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
η πρόοδος σχετικά με τον ΑΣΧ 2 για την 
εκπαίδευση είναι μέτρια, δεδομένου ότι 
σημειώθηκε όσον αφορά την πρόσβαση 
των κοριτσιών στη σχολική εκπαίδευση 
και όχι την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους· Καλεί τα κράτη ΑΚΕ και όλους τους 
διεθνείς εταίρους να εκπονήσουν και να 
θέσουν σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να μπορούν τα κορίτσια να 
τελειώνουν το δημοτικό σχολείο και να
έχουν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, τούτο δε ως 
προτεραιότητα των αναπτυξιακών 
πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. Αν και παρατηρεί ότι ορισμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάζει 
απερίφραστα τη χρηματοδότηση της ΕΕ 
προς τις χώρες που εξακολουθούν να 
καταδικάζουν γυναίκες λόγω του 
σεξουαλικού τους προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί ως εκ τούτου ενίσχυση της 
χρηματοδότησης σε προγράμματα που 
στοχεύουν στην εξασφάλιση πρόσβασης 
στην εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια 
(λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια που 
παραμένουν στην εκπαίδευση αποτελούν 
τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία 
κοινωνιών που βασίζονται στην ισότητα 
των φύλων), στην προώθηση της 
οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών, 
και στη μείωση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των κοριτσιών και των 
γυναικών παγκοσμίως·

Or. fr

Τροπολογία 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 γ. υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία 
συνεπάγεται την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών στο δημόσιο βίο, σύμφωνα με 
τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις, 
όπως το πρωτόκολλο σχετικά με τα 
δικαιώματα των γυναικών στην Αφρική 
που επισυνάπτεται στον Αφρικανικό 
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δικαιωμάτων των Λαών· 

Or. fr

Τροπολογία 24
Mikael Gustafsson
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες 
στο να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων αυτών και να θέσουν σε 
εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς που 
να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας 
των φύλων με στόχο τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο δημόσιο βίο, είτε 
σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε 
κοινωνικό επίπεδο·

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες 
στο να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων αυτών και να θέσουν σε 
εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς που 
να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας 
των φύλων με στόχο την πλήρη και ίση
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο δημόσιο βίο, είτε 
σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 25
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες 
στο να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων αυτών και να θέσουν σε 
εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς που 
να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας 
των φύλων με στόχο τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο δημόσιο βίο, είτε 
σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε 
κοινωνικό επίπεδο·

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να
ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες 
στο να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους, ειδικότερα στη 
νομοθεσία για την προστασία κοριτσιών 
και γυναικών έναντι της βίας, για τα 
δικαιώματα των γυναικών, να εγγυηθούν 
το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών και 
να θέσουν σε εφαρμογή πολιτικές και 
μηχανισμούς που να λαμβάνουν υπόψη το 
θέμα της ισότητας των φύλων με στόχο τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων στο δημόσιο 
βίο, είτε σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, 
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είτε σε κοινωνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
ενθαρρύνουν περαιτέρω τις τρίτες χώρες 
στο να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων αυτών και να θέσουν σε 
εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς που 
να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας 
των φύλων με στόχο τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο δημόσιο βίο, είτε 
σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε 
κοινωνικό επίπεδο·

4. ζητεί συνεπώς επιτακτικά από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προωθήσουν με σθένος τη βελτίωση της 
θέσης των γυναικών και κοριτσιών στην 
κοινωνία, υποχρεώνοντας τις τρίτες χώρες 
να θεσπίσουν ρητές διατάξεις στη 
νομοθεσία τους για τα δικαιώματα των 
γυναικών, να εγγυηθούν το σεβασμό των 
δικαιωμάτων αυτών και να θέσουν σε 
εφαρμογή πολιτικές και μηχανισμούς που 
να λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ισότητας 
των φύλων με στόχο τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων στο δημόσιο βίο, είτε 
σε πολιτικό, είτε σε οικονομικό, είτε σε 
κοινωνικό επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 27
Andrea Češková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή όπως, στο 
πλαίσιο των προγραμματικών 
δραστηριοτήτων της, παράσχει την 
κατάλληλη προστασία και συμβουλές στα 
θύματα βίας λόγω φύλου, καταπολεμήσει 
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την ατιμωρησία των δραστών και 
υποχρεώσει τις τρίτες χώρες να 
θεσπίσουν αποτελεσματικές νομοθετικές 
διατάξεις·

Or. cs

Τροπολογία 28
Marina Yannakoudakis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
όπως ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να 
αναπτύξουν πρακτικά μέτρα για να 
βοηθήσουν τις γυναίκες που έχουν 
υποπέσει θύματα βίας λόγω φύλου,  για 
παράδειγμα, θέτοντας στη διάθεση των 
θυμάτων κέντρα προσφύγων και παροχής 
συμβουλών·

Or. en

Τροπολογία 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τη 
συμμετοχή συμβούλων ή τη δημιουργία 
σημείων επαφής για την ισότητα των 
φύλων στις αντιπροσωπείες της Ένωσης 
και στις αποστολές στο πλαίσιο της 
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΕΠΑΑ) και καλεί την Ύπατη 
Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο να μεριμνήσει 
ώστε να τους διατεθούν επαρκείς πόροι, 
καθώς και τα κατάλληλα μέσα και πεδία 
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δράσης ·

Or. fr

Τροπολογία 30
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει να 
λαμβάνεται υπόψη η θέση των γυναικών 
όχι μόνο ως ευάλωτης κατηγορίας του 
πληθυσμού αλλά και ως μοχλού 
ενεργοποίησης των αναπτυξιακών 
πολιτικών· υπενθυμίζει σχετικά ότι ο 
ρόλος των γυναικών είναι βασικός σε 
θέματα διατροφής και επισιτιστικής 
ασφάλειας, δεδομένου ότι έχουν στα 
χέρια τους το 80% της γεωργίας στην 
Αφρική, έστω κι αν σπάνια ακόμα έχουν 
πρόσβαση στην ιδιοκτησία των γαιών 
που καλλιεργούν· υπογραμμίζει επίσης τις 
ικανότητες που έχουν επιδείξει οι 
γυναίκες για την επίλυση προβλημάτων 
και συγκρούσεων και, για τον λόγο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή και τις χώρες ΑΚΕ 
να ενισχύσουν την συμμετοχή των 
γυναικών στις ομάδες δράσης και τις 
ομάδες εργασίας

Or. es

Τροπολογία 31
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. Υπογραμμίζει ότι έχει ιδιαίτερη 
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σημασία να καταπολεμηθεί κάθε μορφή 
βίας εις βάρος των γυναικών και των 
κοριτσιών:  παρενόχληση, βιασμός και 
σεξουαλική κακοποίηση, υποχρεωτική 
πορνεία, γενετήσια δουλεία, 
εκμετάλλευση, δολοφονίες γυναικών, 
ακρωτηριασμός των εξωτερικών 
γυναικείων σεξουαλικών οργάνων, 
καταναγκαστικός γάμος, 
ενδοοικογενειακή βία, κλπ. τονίζει ότι η 
προάσπιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους 
δικαιωμάτων, καθώς και η διαφύλαξη 
του σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειάς τους είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να προληφθεί και 
να καταπολεμηθεί η βία με κριτήριο το 
φύλο, να παρασχεθεί προστασία και να 
δοθούν κατάλληλες συμβουλές στα 
θύματα, καθώς και να διασφαλισθεί η 
τιμωρία των δραστών· καλεί την 
Επιτροπή να θέσει ως μια από τις 
προτεραιότητές της, στο πλαίσιο της 
πολιτικής της για την αναπτυξιακή 
βοήθεια, την καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας των δραστών τέτοιων 
βίαιων πράξεων·

Or. es

Τροπολογία 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο 
των γυναικών στις μεταβατικές 
διαδικασίες εκδημοκρατισμού, 
οικοδόμησης και ενίσχυσης του κράτους 
και στις διαδικασίες επίλυσης των 
συγκρούσεων, ειρήνευσης και 
σταθεροποίησης· ενθαρρύνει την 
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Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τις ΑΚΕ να 
προωθήσουν την παρουσία των γυναικών 
στις τράπεζες διαπραγματεύσεων και στις 
θέσεις λήψης πολιτικών και οικονομικών 
αποφάσεων μέσω συγκεκριμένων και 
αποφασιστικών πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 33
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. Βεβαιώνει ότι, εις εφαρμογήν της 
ειδικής απαγόρευσης της Διεθνούς 
Διάσκεψης του Καΐρου για την Πληθυσμό 
και την Ανάπτυξη (ICPD) όσον αφορά 
τον εξαναγκασμό ή τον καταναγκασμό σε 
θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής 
υγείας, και σε συνάρτηση με τις νομικώς 
δεσμευτικές διεθνείς πράξεις περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με το 
κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ και με τις 
πολιτικές αρμοδιότητες της Ένωσης στο 
συγκεκριμένο θέμα, η βοήθεια της 
Ένωσης δεν θα πρέπει να παρέχεται σε 
οιαδήποτε αρχή, οργάνωση ή πρόγραμμα 
που προωθεί, στηρίζει ή συμμετέχει στη 
διαχείριση οιασδήποτε δράσης που 
συνεπάγεται παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η 
καταναγκαστική έκτρωση, η 
εξαναγκαστική στείρωση γυναικών και 
ανδρών, ο καθορισμός του φύλου του 
εμβρύου που καταλήγει σε προγεννητική 
επιλογή του φύλου ή σε παιδοκτονία, 
ιδίως όταν αυτές οι δράσεις εφαρμόζουν 
τις προτεραιότητές τους με την άσκηση 
ψυχολογικής, κοινωνικής, οικονομικής ή 
νομικής πίεσης·

Or. es
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Τροπολογία 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει 
δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης 
- 1) τουλάχιστον το 80% των πόρων 
πρέπει να περιλαμβάνουν δείκτες σχετικά 
με το φύλο, 2) τουλάχιστον το 75% όλων 
των έργων ή προγραμμάτων θα πρέπει να 
χαρακτηρισθούν ως έχοντα το φύλο ως 
πρωταρχικό στόχο (G-2) ή ως έχοντα το 
φύλο ως  σημαντικό στόχο (G-1), και 3) 
τουλάχιστον 50% των ενδεικτικών 
πολυετών προγραμμάτων πρέπει να 
εντοπίζουν τις δράσεις που σχετίζονται με 
την ισότητα των φύλων·

Or. fr

Τροπολογία 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
κατάσταση πορείας της εφαρμογής του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την 
ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
των γυναικών στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης·

Or. fr
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