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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. solicită o abordare globală strategică, prioritizată și pe termen mai îndelungat, care să 
asigure că egalitatea de gen este plasată în centrul tuturor politicilor comunitare, al 
programelor, proiectelor și activităților promovat la nivelul Uniunii Europene, precum și 
al relațiilor cu țările terțe, deoarece aceasta este legată nemijlocit de îmbunătățirea 
stabilității democratice, a coeziunii sociale și a drepturilor omului;

2. pune accentul pe rolul esențial al Uniunii Europene în realizarea egalității dintre femei și 
bărbați în statele sale membre și în relațiile sale cu țările terțe, prin acordarea unui loc 
central și mărirea ponderii aspectelor legate de egalitatea de gen în contextul priorităților 
tematice, ca și prin utilizarea abordărilor participative în elaborarea și dezvoltarea 
programelor, cu precădere în ceea ce privește combaterea stereotipurilor de gen și a 
tuturor formelor de discriminare și violență împotriva femeilor, pe lângă implicarea 
acestora în prevenirea și soluționarea conflictelor și plasarea lor în situația a putea fi 
cetățeni activi, în beneficiul societății, acordând o atenție deosebită celor mai vulnerabile 
dintre ele;

3. sprijină inițiativele, stimulentele și măsurile de edificare a capacităților, pentru a asigura 
participarea femeilor la toate nivelurile procesului decizional, astfel ca prezența lor să 
garanteze luarea în considerare a aspectelor care afectează dezvoltarea femeilor;

4. îndeamnă Comisia și statele membre să asigure evaluarea și determinarea sistematică a 
egalității de gen;

5. este ferm încredințat că, acordând puteri mai mari la nivelul individului , în special al 
femeilor și al societății civile, prin educație, formare și ridicarea gradului de 
conștientizare, permițând totodată o pledoarie eficace în favoarea tuturor drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor sociale, economice și culturale, constituie o componentă 
esențială, care completează elaborarea și implementarea tuturor politicilor și programelor 
de democratizare, pentru care ar trebui asigurată finanțarea necesară;

6. remarcă faptul că hotărârea înființării Serviciului European de Acțiune Externă necesită o 
recrutare pe bază de merit și solicită asigurarea echilibrului între genuri la toate nivelurile; 
salută eforturile urmărind asigurarea unei distribuții de 50/50 între bărbați și femei la 
nivelul conducerii delegației1.

                                               
1 Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune 
Externă, Jurnalul Oficial L 201, 3.8.2010, pp. 0030-0040.


