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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. ζητεί να υπάρξει μια συνολική στρατηγική προσέγγιση, προτεραιότητας και 
μακροπρόθεσμων στόχων, η οποία θα διασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων θα βρίσκεται 
στο κέντρο όλων των πολιτικών της Κοινότητας, και των προγραμμάτων, των σχεδίων 
και των δράσεων που προτείνονται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και των σχέσεων με τις τρίτες 
χώρες, δεδομένου ότι η αρχή αυτή συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της δημοκρατικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής συνοχής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2. τονίζει το σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών τόσο στα κράτη μέλη της όσο και στις σχέσεις της με τις τρίτες 
χώρες, μέσω της ενίσχυσης και της ενσωμάτωσης θεμάτων που αφορούν την ισότητα των
φύλων σε θεματικές προτεραιότητες και της χρησιμοποίησης της συμμετοχικής 
προσέγγισης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων,  με έμφαση στην 
καταπολέμηση των στερεοτύπων που συνδέονται με τα φύλα και όλων των ειδών 
διακρίσεων και βίας κατά των γυναικών, και μέσω της παροχής της δυνατότητας
συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων με τη  
δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες υπέρ της κοινωνίας, και με ιδιαίτερη μέριμνα 
για τις πιο ευάλωτες ομάδες μεταξύ των γυναικών·

3. υποστηρίζει πρωτοβουλίες, κίνητρα και μέτρα ανάπτυξης των ικανοτήτων που θα 
εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
ούτως ώστε η παρουσία τους να εξασφαλίζει την εξέταση ζητημάτων που έχουν 
επιπτώσεις στην εξέλιξη των γυναικών·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκτιμούν και να αξιολογούν συστηματικά το 
επίπεδο ισότητας των φύλων·

5. πιστεύει ακράδαντα ότι η ενδυνάμωση των ατόμων, και κυρίως των γυναικών και της 
κοινωνίας των πολιτών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, καθώς και η αποτελεσματική υποστήριξη όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών, 
αποτελεί σημαντικό συμπληρωματικό παράγοντα στην εκπόνηση και εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και προγραμμάτων υπέρ του εκδημοκρατισμού, απαιτεί δε την εξασφάλιση της 
απαραίτητης χρηματοδότησης·

6. σημειώνει ότι η απόφαση με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης ορίζει ότι οι προσλήψεις θα πραγματοποιούνται με βάση την αξία, και  απαιτεί 
την εξασφάλιση ισορροπίας ως προς τα φύλα σε όλα τα επίπεδα· χαιρετίζει την επιδίωξη
κατανομής ποσοστού 50/50 μεταξύ γυναικών και ανδρών σε επίπεδο επικεφαλής
αντιπροσωπείας.1

                                               
1 Απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 2010 με την οποία θεσπίζεται η οργάνωση και λειτουργία της 
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