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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

(2012/2255(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 8 και 
19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης εις βάρος των 
Γυναικών (CEDAW) που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 
1979,

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων (2011-2020) που 
εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Μάρτιο του 20111,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν 
κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, 
καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε 
στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου2, της 10ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τη συνέχεια 
που δόθηκε στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πλατφόρμα Δράσης υπέρ των 
Γυναικών (Πεκίνο +10)3 και της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το «Πεκίνο, 15 
χρόνια μετά» - Πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο 
«Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» 
(CΟΜ(2010)0491),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Γνώμη 
της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (COM(2010)0680), που αναφέρει ότι η ισότητα των φύλων δεν διασφαλίζεται 
πλήρως στην πράξη, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της πρόσβασης στην 
οικονομική βοήθεια,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Γνώμη 
της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» (COM(2010)0670), που αναφέρει ότι η ισότητα των φύλων δεν διασφαλίζεται 
πλήρως στην πράξη,

– έχοντας υπόψη τις εκπονηθείσες από την Επιτροπή εκθέσεις προόδου του 2012 για τις 
υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες που συνοδεύουν την ανακοίνωση της 

                                               
1 Παράρτημα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011.
2 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258.
3 ΕΕ C 320 E της 15.12.2005, σ. 247.
4 ΕΕ C 348 E της 21.12.2010.
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Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Στρατηγική για τη διεύρυνση και 
κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2013» (COM(2012)0600),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με 
μελέτη σκοπιμότητας για συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου (COM(2012)0602),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 για τα κύρια 
πορίσματα της γενικής έκθεσης παρακολούθησης σχετικά με τον βαθμό προετοιμασίας 
της Κροατίας ενόψει της προσχώρησής της στην ΕΕ (COM(2012)0601),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 με τίτλο: «Δυτικά 
Βαλκάνια: ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής» (COM(2008)0127),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2006 με τίτλο: «Η 
πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ΕΕ: εδραίωση της σταθερότητας και προώθηση 
της ευημερίας» (COM(2006)0027),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας και 3ης Ιουνίου 2005, στα 
οποία τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να ενισχύσουν τους θεσμικούς 
μηχανισμούς για την προώθηση της ισότητας των φύλων και να θεσπίσουν πλαίσιο για 
την αξιολόγηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συνεκτικότερη και συστηματικότερη παρακολούθηση της προόδου,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου και της 1ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη και τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ του προγράμματος δράσης του Πεκίνου - Δείκτες σχετικά με τους 
θεσμοθετημένους μηχανισμούς,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με 
την επισκόπηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ της 
Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των 
γυναικών στα Βαλκάνια1, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των 
Φύλων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια –η Αλβανία, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), το Μαυροβούνιο και η Σερβία– βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
της διαδικασίας προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
χώρες αυτές πρέπει να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν το κοινοτικό κεκτημένο και τις άλλες 
υποχρεώσεις που επιβάλλει η ΕΕ στον τομέα της ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια 

                                               
1 ΕΕ C 21 E της 28.1.2010, σ. 8.
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της εν λόγω διαδικασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων απαιτεί ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα 
αυτά, δικαστικούς και εξωδικαστικούς τρόπους επίκλησης αυτών των δικαιωμάτων και 
κυβερνητικά και ανεξάρτητα θεσμικά όργανα που θα δρομολογήσουν, θα εκτελέσουν και 
θα παρακολουθήσουν την εν λόγω εφαρμογή·

Γενικές παρατηρήσεις

1. διαπιστώνει ότι οι υπό ένταξη χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια έχουν εγκρίνει μεγάλο μέρος 
της νομοθεσίας που απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ, αλλά 
ότι η εν λόγω νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται με αποτελεσματικό 
τρόπο·

2. διαπιστώνει με ανησυχία ότι ο πληθυσμός στις περισσότερες χώρες δεν έχει πλήρη 
επίγνωση της ισχύουσας νομοθεσίας και των πολιτικών για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων· καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό ένταξη χωρών να 
προαγάγουν την ευαισθητοποίηση με χρήση των μέσων ενημέρωσης και δημόσιων 
εκστρατειών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της προσωπικής δέσμευσης των μελών 
της κυβέρνησης και λοιπών αξιωματούχων·

3. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη διάθεσης χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
για τη λειτουργία των κυβερνητικών και των ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων, στα οποία 
έχει ανατεθεί η δρομολόγηση και η εφαρμογή μέτρων που αφορούν την ισότητα των 
φύλων στις περισσότερες χώρες· καλεί τις αρχές σε όλα τα επίπεδα να συνοδεύσουν τα 
μέτρα και τα σχέδια δράσης με επαρκείς πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εφαρμογή τους·

4. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη τυποποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με 
την ισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών, που είναι απαραίτητα για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής, και των οποίων είναι δυνατή η σύγκριση διαχρονικά, 
μεταξύ υπό ένταξη χωρών και μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και υπό ένταξη χωρών· καλεί 
τις κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών χωρών να θεσπίσουν μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων από κοινού με τη Eurostat, το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και άλλα συναφή θεσμικά όργανα·

5. επικροτεί την αύξηση των διασυνοριακών περιφερειακών πρωτοβουλιών στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· καλεί τις κυβερνήσεις και την 
Επιτροπή να στηρίξουν τις εν λόγω πρωτοβουλίες και να προβάλουν τις ορθές πρακτικές 
που απορρέουν από αυτές, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τα προενταξιακά κονδύλια και 
διαθέτοντας επαρκείς επιδοτήσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές·

6. καλεί τις κυβερνήσεις του Μαυροβουνίου, της Σερβίας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας, 
εφόσον ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις προσχώρησης, να καταλήξουν σε συμφωνία 
πλαίσιο με τα κοινοβούλιά τους και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τη συμμετοχή 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων στον τομέα των δικαιωμάτων 
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των γυναικών και της ισότητας των φύλων, στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης και 
στην κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τις μεταρρυθμίσεις που θα προκύψουν από τις εν 
λόγω διαπραγματεύσεις, καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών στα συναφή 
έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία προσχώρησης·

7. καλεί την Επιτροπή να αναδείξει την εφαρμογή των δικαιωμάτων των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων σε προτεραιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συνεχίζοντας να αναφέρεται στα θέματα αυτά στο 
πλαίσιο των εκθέσεων προόδου, και να επισημαίνει τη σημασία τους στις επαφές με τις 
αρχές, αλλά και αποτελώντας η ίδια παράδειγμα προς μίμηση, διασφαλίζοντας ότι οι 
αντιπροσωπείες, οι διαπραγματευτικές ομάδες και οι εκπρόσωποί της στις συναντήσεις 
και στα μέσα ενημέρωσης εκπροσωπούνται ισότιμα από τα δύο φύλα· 

Παρατηρήσεις ανά χώρα, επιπλέον των γενικών παρατηρήσεων:

Αλβανία

8. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία που προβλέπει ποσόστωση 
30 % για τις γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι 
το δίκαιο εφαρμόζεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυστηρότητα και ότι επιβάλλονται 
αποτρεπτικές ποινές για την έλλειψη συμμόρφωσης, ιδίως ενόψει των βουλευτικών 
εκλογών του 2013·

9. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να εφαρμόσει την εθνική στρατηγική ανάπτυξης και 
ενσωμάτωσης θεσπίζοντας φορέα υποβολής προσφυγών με τη μορφή Επιτρόπου για 
περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου·

10. καλεί την αλβανική κυβέρνηση να εφαρμόσει και, αν είναι αναγκαίο, να προσαρμόσει 
τους δείκτες επιδόσεων με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων 
σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων·

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

11. καλεί όλες τις αρχές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία που 
αφορά την ισότητα των φύλων, καθώς και τις νομικές πρακτικές σε διάφορα επίπεδα, με 
σκοπό να δημιουργηθεί μια ενιαία νομική κατάσταση στη χώρα, και να ενισχυθεί το 
τμήμα που είναι αρμόδιο για την ισότητα των φύλων σε κεντρικό επίπεδο·

12. διαπιστώνει με ανησυχία το χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη νομοθεσία 
που αφορά την ισότητα των φύλων και τη νομοθεσία κατά της βίας σε βάρος των 
γυναικών, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών εν γένει, αλλά και μεταξύ όσων εργάζονται στον 
τομέα επιβολής του νόμου· καλεί τις αρχές να εφαρμόσουν σχέδιο δράσης για την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και να μεριμνήσουν για την κατάρτιση των αξιωματούχων 
επιβολής του νόμου·

13. διαπιστώνει με ανησυχία την έλλειψη χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την 
υλοποίηση του σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου 
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Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για θεσμικούς μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν την 
ισότητα των φύλων και για κέντρα υποδοχής θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας· καλεί τις 
αρχές της Βοσνίας σε όλα τα επίπεδα να συμπεριλάβουν επαρκή χρηματοδότηση για τους 
σκοπούς αυτούς στον προϋπολογισμό τους·

Κροατία

14. καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας να καταβάλει προσπάθειες για την ευθυγράμμιση της 
νομοθεσίας της με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ στους τελευταίους εναπομείναντες 
τομείς που αφορούν την ισότητα των φύλων, συγκεκριμένα τον νόμο για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία και τον νόμο για την καταπολέμηση των διακρίσεων, πριν από 
την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

15. συγχαίρει την Κροατία για τη θέσπιση της θέσης του Διαμεσολαβητή για την Ισότητα των 
Φύλων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων που ήρθε ως αποτέλεσμα της προβολής της εν λόγω 
θέσης· συνιστά σε όλες τις χώρες στην περιοχή να εξετάσουν κατά πόσον μπορούν να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό ως μορφή ορθής πρακτικής· καλεί την κυβέρνηση της 
Κροατίας να διασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότηση των Διαμεσολαβητών και να δώσει 
συνέχεια στις συστάσεις τους·

16. καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας να προβεί σε διαρθρωτικό διάλογο με τις οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, εστιάζοντας ειδικότερα στην κατάσταση μετά την 
προσχώρηση·

Κοσσυφοπέδιο

17. επικροτεί τον ρόλο που έχει ανατεθεί στη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου για την 
έγκριση, την αναθεώρηση και την παρακολούθηση του προγράμματος για την ισότητα 
των φύλων· ζητεί την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τις εκθέσεις 
παρακολούθησης·

18. καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να ιδρύσει το προτεινόμενο Κέντρο Ίσης 
Μεταχείρισης όσο το δυνατόν συντομότερα·

19. συγχαίρει το Κοσσυφοπέδιο για την κατάρτιση των αστυνομικών σχετικά με τον χειρισμό 
υποθέσεων βίας λόγω φύλου και τη δημιουργία ειδικών θαλάμων στα αστυνομικά 
τμήματα για τα θύματα και τα παιδιά τους· καλεί την κυβέρνηση του Κοσσυφοπεδίου να 
παράσχει κατάρτιση και στα μέλη του δικαστικού σώματος ως προς τον χειρισμό των 
υποθέσεων αυτών και να αυξήσει τον αριθμό των κέντρων υποδοχής των θυμάτων και 
την πιθανή διάρκεια της παραμονής τους σε αυτά·

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ)

20. καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να αναγάγει την παρενόχληση λόγω φύλου και τη 
σεξουαλική παρενόχληση σε ποινικά αδικήματα, να διασφαλίσει ότι αμφότεροι οι γονείς 
δικαιούνται γονική άδεια και άδεια για οικογενειακούς λόγους προκειμένου να 
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φροντίσουν συγγενείς τους που είναι ασθενείς, και να παράσχει καλύτερη έννομη 
προστασία στην αγορά εργασίας για τις εγκύους και τις λεχώνες·

21. διαπιστώνει ότι ο μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής για 
την αντιμετώπιση των καταγγελιών που αφορούν διακρίσεις λόγω φύλου δεν λειτουργεί 
σωστά, και καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της 
διαχείρισης των καταγγελιών·

22. διαπιστώνει με ανησυχία την κατακερματισμένη υλοποίηση των σχεδίων δράσης και των 
στρατηγικών για την ισότητα των φύλων, καθώς και την έλλειψη συντονισμού των 
προσπαθειών· καλεί την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ να αυξήσει τους χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους που διατίθενται στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων·

Μαυροβούνιο

23. διαπιστώνει με ανησυχία ότι το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στη λήψη των 
πολιτικών αποφάσεων έχει μόλις και μετά βίας αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες· καλεί 
την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να προβεί σε μεταρρύθμιση της νομοθεσίας στον εν 
λόγω τομέα και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση·

24. καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να αυξήσει τους ανθρώπινους και τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται στο Τμήμα Ισότητας των Φύλων, στην 
εφαρμογή του νομικού και του θεσμικού πλαισίου για την επιβολή της ισότητας των 
φύλων και στο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων·

25. επικροτεί την ένταξη των μέτρων που αφορούν την ισότητα των φύλων στο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο της προσχώρησης· στις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με το κεφάλαιο 23 «Δικαστικό σώμα και θεμελιώδη 
δικαιώματα», καλεί την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να θέσει προτεραιότητα στις 
ενέργειες που αποσκοπούν στην εφαρμογή διατάξεων περί ισότητας των φύλων·

Σερβία

26. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να υλοποιήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης μέσω 
της θέσπισης μηχανισμών στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου 
για την απαγόρευση των διακρίσεων και τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των 
φορέων που ασχολούνται με τον τομέα της ισότητας των φύλων·

27. καλεί τη σερβική κυβέρνηση να μεριμνήσει για την κατάρτιση των αστυνομικών και των 
μελών του δικαστικού σώματος ως προς την ευαισθητοποίηση και τον δέοντα χειρισμό 
υποθέσεων διακρίσεων και βίας λόγω φύλου, να παράσχει δωρεάν δικαστική συνδρομή 
στα θύματα και να αντιμετωπίσει το γενικότερο πρόβλημα του συσσωρευμένου όγκου 
δικαστικών υποθέσεων·

28. συγχαίρει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Σερβίας για τη στενή τους συνεργασία 
με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά την κατάρτιση σχεδίου δράσης για 
την εκτέλεση του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 
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καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους για 
την υλοποίησή του·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των υπό ένταξη βαλκανικών χωρών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Οι χώρες μας αποτελούν πραγματικό παράδεισο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών 
και την ισότητα των φύλων· στα χαρτά τουλάχιστον», δήλωσε πρόσφατα εκπρόσωπος της 
κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις υπό ένταξη χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Αν και οι 
χώρες αυτές έχουν καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την έγκριση της αναγκαίας 
νομοθεσίας με σκοπό την ευθυγράμμιση του δικαίου τους με το κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ 
στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, η εφαρμογή των εν 
λόγω δικαιωμάτων, που θα επιτρέπει στις γυναίκες να τα επικαλεστούν στην πράξη, είναι 
λιγότερο ικανοποιητική.

Για να είναι αποτελεσματικές οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων, πρέπει να θεσπιστούν μηχανισμοί εφαρμογής. Οι άνθρωποι πρέπει να 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να είναι σε θέση να καταγγέλλουν τυχόν διάκριση ή 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους στις αρχές και οι καταγγελίες τους πρέπει να τυγχάνουν 
κατάλληλου και έγκαιρου χειρισμού προκειμένου να μπορούμε να μιλούμε για ουσιαστική 
άσκηση των δικαιωμάτων τους στην πράξη. 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κατήρτισε την τελευταία 
έκθεσή της σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων στις υπό 
ένταξη βαλκανικές χώρες το 2008. Από τότε, οι περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
σημείωσαν πρόοδο κατά την πορεία τους προς την προσχώρηση στην ΕΕ, αν και με 
διαφορετικούς ρυθμούς. Η Κροατία είναι σχεδόν έτοιμη για προσχώρηση, το Μαυροβούνιο 
έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, η Σερβία και η ΠΓΔΜ έχουν αποκτήσει καθεστώς 
υποψήφιας για ένταξη χώρας και η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο 
επιχειρούν, με διαφορετικό βαθμό επιτυχίας η καθεμία, τα επόμενα βήματα κατά την πορεία 
προσχώρησής τους. Η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί ουσιώδες τμήμα αυτών 
των διαδικασιών, όχι μόνο επειδή οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού των υπό 
ένταξη χωρών, αλλά και επειδή η ισότητα των φύλων αποτελεί κεντρική αξία της ΕΕ, η οποία 
περιέχεται στη Συνθήκη της.

Στην παρούσα έκθεση, επελέγη να εξετασθούν συγκεκριμένα οι μηχανισμοί εφαρμογής στις 
υπό ένταξη χώρες, αντί να παρατεθούν τα προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα των 
γυναικών και την ισότητα των φύλων εν γένει. Σκοπός είναι να απευθυνθούν συγκεκριμένες 
εκκλήσεις προς τις χώρες να προσαρμόσουν τους νόμους, τις πολιτικές, τους 
προϋπολογισμούς ή/και τα θεσμικά τους πλαίσια, ούτως ώστε να είναι σαφές τι ζητείται από 
αυτές για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Ως εκ τούτου, ζητήματα όπως οι ελλείψεις 
στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης για τις γυναίκες και η έλλειψη παιδείας 
εστιασμένης στην κατάργηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο, δεν 
συμπεριελήφθησαν στο αντικείμενο του παρόντος σχεδίου έκθεσης, καθώς δεν 
αντιμετωπίζονται μέσω των ειδικών μηχανισμών εφαρμογής που έχουν θεσπιστεί από τις 
αρχές. Για ορισμένες χώρες γίνεται αναφορά στη βία κατά των γυναικών, καθώς στον 
συγκεκριμένο τομέα οι κυβερνήσεις μπορεί να κληθούν να παράσχουν ανοιχτές τηλεφωνικές 
γραμμές, κέντρα υποδοχής, αστυνομική προστασία και κατάλληλο δικαστικό χειρισμό των 
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υποθέσεων.

Μια άλλη επιλογή είναι η αναφορά έκαστης χώρας ονομαστικά αντί για την υποβολή γενικών 
μόνο παρατηρήσεων που αφορούν την περιοχή στο σύνολό της. Αυτό δικαιολογείται από τα 
διαφορετικά στάδια της διαδικασίας προσχώρησης στα οποία βρίσκονται οι διάφορες χώρες 
επί του παρόντος. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση που γίνει γενική μόνο αναφορά 
σε όλες τις χώρες να μην υπάρξει ουσιαστική αναφορά σε καμία εξ αυτών. Ως εκ τούτου, το 
σχέδιο έκθεσης ξεκινά με γενικές παρατηρήσεις που αφορούν όλες τις χώρες σε κάποιον 
βαθμό ή που απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες από περισσότερες της μίας χώρες. 
Κατόπιν αυτού, τα μέτρα που απαιτούνται από συγκεκριμένες χώρες παρατίθενται για κάθε 
χώρα ξεχωριστά σε αλφαβητική σειρά. Υποβάλλονται παρατηρήσεις για κάθε χώρα, 
επιπροσθέτως των γενικών παρατηρήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: 

- ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της 
ισότητας, καθώς και με άλλους νόμους

- σχέδια δράσεις και στρατηγικές
- κυβερνητικοί, κοινοβουλευτικοί και ανεξάρτητοι φορείς
- προσπάθειες της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος
- δημοσιονομικές πτυχές
- συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών
- παρακολούθηση, ενημέρωση και συγκέντρωση δεδομένων

Ως βάση για την παρούσα έκθεση χρησιμοποίησα μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα κατόπιν 
αιτήματός μου. Για τους σκοπούς της μελέτης, τέθηκε σε μεγάλο αριθμό αντιπροσωπειών της 
ΕΕ, αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις υπό ένταξη χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων το ερώτημα τι ζητεί η ΕΕ από τα μελλοντικά κράτη μέλη στον τομέα των 
δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, ποιοι μηχανισμοί και ποια εργαλεία 
διατίθενται για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών και πόσο αποτελεσματικά 
είναι αυτά στην πράξη. 

Επιπλέον, διοργάνωσα σεμινάριο στο Σαράγεβο τον Οκτώβριο του 2012 στο οποίο 
συμμετείχαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, βουλευτές και εκπρόσωποι της 
κυβέρνησης από τις περισσότερες χώρες στην περιοχή, κατά τη διάρκεια του οποίου 
διεξήχθησαν πολλές συζητήσεις –κατ’ ιδίαν και ομαδικές– με εκπροσώπους της κοινωνίας 
των πολιτών, φορείς για την ισότητα των φύλων, βουλευτές και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους.


