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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ΗΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης καθώς και τα ψηφίσματα 
1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα ανδρών-
γυναικών και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης (2010-2015),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι 
αυτών,

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)·

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·

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)·

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·

3. συγχαίρει όλα τα κράτη που έχουν επιτύχει ορισμένους ΑΣΧ, όπως λόγου χάριν τη 
στοιχειώδη εκπαίδευση για τα κορίτσια και τα αγόρια· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση αυτών των επιτευγμάτων, να προωθήσει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες που βρίσκονται 
σε καλό δρόμο·
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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·


