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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και 
διαμέσου των διαφόρων χρηματοδοτικών της μέσων και των μηχανισμών 
δημοσιονομικής στήριξης, προκειμένου να ενισχύσει τις δεσμεύσεις της υπέρ της
χειραφέτησης των γυναικών, ιδιαίτερα μέσω της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων και 
των αναγκών των γυναικών σε όλους τους καίριους τομείς της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ·

2. καλεί την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσει την ισορροπία των φύλων κατά την υποβολή προτάσεων 
για τις θέσεις των επικεφαλής των αντιπροσωπειών·

3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν δραστικά μέτρα στο πλαίσιο της 
ΚΕΠΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, για την προώθηση της απαγόρευσης των διακρίσεων με 
βάση το φύλο, την εθνοτική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία και τον γενετήσιο 
προσανατολισμό·

4. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών και των ΜΚΟ που προωθούν τα 
δικαιώματα των γυναικών, ήδη κατά την φάση της προπαρασκευής των εξωτερικών 
πολιτικών της ΕΕ, ιδίως με την παροχή κατάρτισης σε ζητήματα φύλου στην ΕΥΕΔ και 
στις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες·

5. υπογραμμίζει τον ρόλο των γυναικών στην μόχλευση αναπτυξιακών πολιτικών με τη 
συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών αυτών, εξασφαλίζοντας έτσι 
ότι οι πολιτικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των 
γυναικών και δημιουργούν ένα ποιοτικό κύκλο, στον οποίο οι γυναίκες είναι η κινητήρια 
δύναμη πίσω από τις πολιτικές ανάπτυξης·

6. επισημαίνει ότι οι προσπάθειες των γυναικών για την προώθηση της ειρήνης  συχνά δεν 
αναγνωρίζονται, και ότι οι γυναίκες σε χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση υποφέρουν 
τεράστιες ταλαιπωρίες·

7. τονίζει ότι τα μέτρα βοήθειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των 
κρίσεων και των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των χωρών στις οποίες 
θεμελιώδεις ελευθερίες δεν υπάρχουν, ή στις οποίες οι ΜΚΟ λειτουργούν κάτω από 
δύσκολες συνθήκες· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις
οποίες οι γυναίκες εκτίθενται σε σωματική ή ψυχολογική βία·

8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στην προαγωγή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, στην υποστήριξη της 
πρόληψης των συγκρούσεων και στην εδραίωση της πολιτικής συμμετοχής και 
εκπροσώπησης.


