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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z pracy Komisji – zarówno na szczeblu politycznym, jak i przy 
wykorzystaniu instrumentów finansowania oraz mechanizmów wsparcia budżetowego –
zmierzającej do zwiększenia jej zaangażowania we wzmacnianie pozycji kobiet, w 
szczególności przez dążenie do włączania priorytetów i potrzeb kobiet do wszystkich 
kluczowych obszarów działań zewnętrznych UE;

2. wzywa ESDZ do zapewnienia równowagi płci przy wysuwaniu kandydatur na stanowiska 
szefów delegatur;

3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o podjęcie aktywnych działań w ramach 
WPZiB, w tym w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i 
Praw Człowieka, w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie 
etniczne, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną;

4. podkreśla znaczenie angażowania kobiet i organizacji pozarządowych wspierających 
prawa kobiet już na etapie planowania unijnych strategii działań zewnętrznych, 
szczególnie przez oferowanie szkoleń dotyczących problematyki płci w ESDZ i w 
delegaturach UE w krajach trzecich;

5. podkreśla wkład kobiet w politykę na rzecz rozwoju dzięki udziałowi w opracowywaniu i 
wdrażaniu tej polityki, co z kolei zapewnia uwzględnienie interesów kobiet w 
politycznych i gospodarczych negocjacjach oraz powstanie spirali korzyści z rozwoju, w 
której kobiety są siłą napędową polityki rozwoju;

6. zauważa, że wysiłki kobiet na rzecz wspierania pokoju są często niedoceniane i że kobiety 
w krajach ogarniętych wojną są narażone na skrajne cierpienia;

7. stwierdza, że środki pomocy muszą uwzględniać specyfikę sytuacji kryzysowych i 
nadzwyczajnych, a także krajów, w których istnieją poważne braki w przestrzeganiu 
podstawowych wolności lub w których organizacje pozarządowe działają w trudnych 
warunkach; podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których 
kobiety są narażone na przemoc fizyczną lub psychiczną;

8. podkreśla znaczenie zwiększenia roli kobiet w propagowaniu praw człowieka i reform 
demokratycznych, we wspieraniu zapobiegania konfliktom oraz w ugruntowaniu ich 
udziału i reprezentacji w życiu politycznym.


