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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου 
όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας ή έκφρασης φύλου, φυλής και ικανότητας, θα μπορούν να ζουν ειρηνικά, να 
απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, τη φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις και 
τις επιπτώσεις της κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εντείνεται παγκοσμίως η τάση προς τον αυταρχισμό και παρατηρείται αριθμητική 
αύξηση των φονταμενταλιστικών ομάδων, φαινόμενα αμφότερα τα οποία είναι 
προφανές ότι συνδέονται με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των 
ΛΟΑΤΚΙ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντίληψη για την ασφάλεια που 
επικεντρώνεται στα κράτη και όχι στους ανθρώπους είναι προβληματική και δεν θα 
φέρει την ειρήνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση ως προς το φύλο και η οπτική του φύλου αποτελούν 
τη βάση για την αποτελεσματική και βιώσιμη πρόληψη των συγκρούσεων, τη 
σταθεροποίηση, την οικοδόμηση της ειρήνης, την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση 
συγκρούσεων, τη διακυβέρνηση και τη δημιουργία θεσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τις γυναίκες και τα κορίτσια είναι αυτό της 
θυματοποίησης, υο οποίο στερεί από τις γυναίκες και τα κορίτσια τη δυνατότητα 
δράσης και αναιρεί την ικανότητά τους ως φορέων αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων μαρτυρεί ότι η συμμετοχή των 
γυναικών και των κοριτσιών στις ειρηνευτικές διαδικασίες συντελεί καθοριστικά στη 
βιωσιμότητα και την επιτυχία τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χωρίς αποκλεισμούς ειρηνευτικές διαδικασίες είναι πιο 
βιώσιμες και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες να βρεθούν λύσεις και να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη υποστήριξη και ότι η συμμετοχή των γυναικών στις 
ειρηνευτικές διαδικασίες και στην οικοδόμηση της ειρήνης πρέπει να ενισχυθεί· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 1988 και 2018 οι γυναίκες αποτελούσαν το 13 % των 
διαπραγματευτών, το 3 % των διαμεσολαβητών και μόνο το 4 % των υπογραφόντων σε 
σημαντικές ειρηνευτικές διαδικασίες·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια βρίσκονται σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση λόγω 
του φύλου και της ηλικίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια πρόσφυγες και 
μετανάστριες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των 
κοριτσιών από τη βία και τις διακρίσεις και η διασφάλιση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, την ενημέρωση και σε υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την πλήρη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
κοριτσιών·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και η έμφυλη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών πρακτικών όπως οι γάμοι παιδιών και ο 
ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η ανεπαρκής πρόσβαση σε 
βασικούς τομείς και κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα στους τομείς της υγείας, της 
εκπαίδευσης, του πόσιμου νερού, της αποχέτευσης και της διατροφής, η περιορισμένη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα συναφή 
δικαιώματα, η άνιση συμμετοχή σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και στις 
διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων και στις ειρηνευτικές διαδικασίες, είναι 
παράγοντες που οδηγούν σε διακρίσεις και περιθωριοποίηση·

1. τονίζει ότι η αρχή της ισότητας γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και να εντάσσεται σε όλες τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές· επισημαίνει ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, 
ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής και ικανότητας, θα 
μπορούν να ζουν ειρηνικά, να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και να έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους·

2. ζητεί από την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ την περαιτέρω στήριξη 
και τη συστηματική ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων, της διάστασης του φύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, και μιας διατομεακής προοπτική, συμπεριλαμβανομένης της ισότιμης 
και διαφοροποιημένης εκπροσώπησης, στην εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την ΕΕ να δώσει το παράδειγμα και να καταστήσει την 
ισότητα των φύλων σημαντικό στόχο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθιστώντας την 
ορατή σε όλους τους τομείς πολιτικής, ιδίως σε πολυμερή φόρουμ και σε όλους τους 
πολιτικούς και στρατηγικούς διαλόγους, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στη χάραξη και στον προγραμματισμό της πολιτικής, στις στρατηγικές για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, στις δημόσιες δηλώσεις και στις παγκόσμιες 
εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και στις διαδικασίες παρακολούθησης, 
αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις 
διαπραγματεύσεις και στην ηγεσία· ζητεί να τεθούν στο επίκεντρο της χάραξης 
πολιτικής οι διάφορες εμπειρίες γυναικών και κοριτσιών που αντιμετωπίζουν 
πολλαπλές και διασταυρούμενες μορφές διακρίσεων και περιθωριοποίησης· 
επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας θα πρέπει να 
αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν την άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ των φύλων, 
να εκπροσωπούν τις γυναίκες και τα κορίτσια και να προστατεύουν τα άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ+·

3. τονίζει ότι η Σουηδία, η Δανία, η Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή εξωτερική 
πολιτική στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· επικροτεί το 
γεγονός ότι η Γαλλία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η 
Γερμανία, μεταξύ άλλων, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να καταστήσουν την 
ισότητα των φύλων προτεραιότητα της εξωτερικής τους πολιτικής· επικροτεί επίσης το 
γεγονός ότι η παρούσα Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των φύλων σε μία από τις 
βασικές της προτεραιότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι οι ακόλουθες 
αρχές θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολιτικής της ΕΕ με γνώμονα το 
φύλο: τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ο αφοπλισμός 
και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη και η 
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δράση για το κλίμα·

4. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων και η έμφυλη διάσταση δεν απαιτούν μόνο 
πολιτικές δηλώσεις σε υψηλό επίπεδο αλλά και πολιτική δέσμευση της ΕΕ και ηγετικό 
ρόλο των κρατών μελών, ιεράρχηση των στόχων και παρακολούθηση· καλεί τον 
ΑΠ/ΥΕ να επιφέρει ουσιαστική και απτή πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων σε 
ό,τι αφορά την ηγεσία και τη διαχείριση, το προσωπικό και τις προσλήψεις, την 
οργανωτική ιεραρχία, την κατάρτιση, τους οικονομικούς πόρους, το μισθολογικό χάσμα 
και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και να διασφαλίσει 
πολιτική και επιχειρησιακή προσήλωση στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και 
μετασχηματιστικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την υποχρεωτική και επαναλαμβανόμενη κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων 
και την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων για όλα τα μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ, το προσωπικό των διπλωματικών υπηρεσιών της ΕΕ και 
τους επικεφαλής ή διοικητές των αποστολών και επιχειρήσεων της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· τονίζει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να αποτελούν οριζόντιες 
προτεραιότητες για όλους τους Ειδικούς Εντεταλμένους της ΕΕ και ακρογωνιαίο λίθο 
της εντολής τους, ιδίως για τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα·

5. ζητεί καλύτερη εξισορρόπηση των φύλων στην εξωτερική εκπροσώπηση της ΕΕ· 
θεωρεί λυπηρό το σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΥΕΔ, όπου μόνο οι δύο 
εκ των οκτώ Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ είναι γυναίκες και όπου οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 31,3 % των θέσεων μεσαίων στελεχών και το 26 % των 
θέσεων στο επίπεδο των ανώτερων διοικητικών στελεχών· χαιρετίζει τη δέσμευση του 
ΑΠ/ΥΕ για την επίτευξη ποσοστού γυναικών 40 % σε διευθυντικές θέσεις έως το τέλος 
της θητείας του· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, στη στρατηγική της για την ισότητα των 
φύλων 2020-2025, η Επιτροπή εξήγγειλε ως στόχο την επίτευξη ισόρροπης 
εκπροσώπησης των φύλων σε ποσοστό 50 % σε όλα τα επίπεδα της διοίκησής της έως 
το τέλος του 2024· τονίζει ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να ισχύει και για τους 
μελλοντικούς διορισμούς Ειδικών Εντεταλμένων της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν γυναίκες μεταξύ των νέων Αναπληρωτών Γενικών 
Γραμματέων που διορίστηκαν από τον ΑΠ/ΥΕ·

6. χαιρετίζει τη στρατηγική της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για την 
περίοδο 2018-2023, αλλά θεωρεί λυπηρή την έλλειψη συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
στόχων· ζητεί την επικαιροποίησή της ώστε να περιλαμβάνει συγκεκριμένους και 
δεσμευτικούς στόχους, μεταξύ άλλων για την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές 
θέσεις, και τη μετέπειτα εφαρμογή της· εκφράζει, ομοίως, τη λύπη του για την έλλειψη 
στόχων όσον αφορά την πολυμορφία και τη συνολική διαφοροποίηση στα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τη φυλή, την ικανότητα και τις εθνοτικές καταβολές· 
ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών στους εσωτερικούς 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για ευαισθητοποιημένες ως 
προς τη διάσταση του φύλου διαδικασίες πρόσληψης, μεταξύ άλλων από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, οι οποίες δεν θα επιτείνουν περαιτέρω τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων στα θεσμικά όργανα· ζητεί όπως τα ευαισθητοποιημένα 
ως προς τη διάσταση του φύλου ηγετικά προσόνταν αποτελέσουν μέρος της περιγραφής 
καθηκόντων για θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών·
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7. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο 
εξωτερικό θα έχουν ως επίσημο καθήκον να διασφαλίσουν ότι η ισότητα των φύλων 
ενσωματώνεται σε όλες τις πτυχές των εργασιών των αντιπροσωπειών και ότι τα 
θέματα ισότητας των φύλων θα τίθενται τακτικά στους πολιτικούς διαλόγους με τους 
κυβερνητικούς ομολόγους και ότι θα υποχρεούνται να προβαίνουν σε σχετικό 
απολογισμό· καλεί περαιτέρω τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι στις αντιπροσωπείες της 
ΕΕ υπάρχει ένα σημείο επαφής για την ισότητα των φύλων· σημειώνει ότι, ειδικότερα, 
η χρήση της ανάλυσης ως προς το φύλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής δράσης της 
ΕΕ αυξάνεται, και ότι σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν διεξαγάγει 
λεπτομερή ανάλυση ως προς το φύλο·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο δίκτυο υπευθύνων επαφής για θέματα 
φύλου, με τη στήριξη της διαχείρισης και την πρόσβαση στην κατάρτιση· σημειώνει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι διοργανώθηκε περιφερειακή συνάντηση για τα σημεία επαφής για 
θέματα φύλου στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία με στόχο την ενίσχυση των 
εργασιών για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενισχυμένη συνεργασία με τα Δυτικά Βαλκάνια 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης της G7, όπου η ΕΕ συμφώνησε να 
συνεργαστεί με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την ενίσχυση του θεματολογίου για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS)·

9. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν την εναντίωση στην ισότητα των 
φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και την τάση συρρίκνωσης του χώρου 
της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
τους· παροτρύνει την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, τα κράτη μέλη και τους επικεφαλής των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ να διασφαλίσουν την ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής 
στήριξης ανεξάρτητων τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων γυναικείων οργανώσεων, ιδίως για δραστηριότητες 
οικοδόμησης ικανοτήτων, γυναικών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών και καλλιτεχνών, και να καταστήσουν τη συνεργασία 
και τη διαβούλευση μαζί τους βασικό μέρος του έργου τους·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο προτεινόμενος κανονισμός για τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙΙ) και ο Μηχανισμός Γειτονίας, 
Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων 
ως ειδικό στόχο· ζητεί ειδική χρηματοδότηση για την ισότητα των φύλων και για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις για εκ των 
προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την ισότητα των 
φύλων στους εν λόγω κανονισμούς, και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου για τα 
αποτελέσματα αυτά· ζητεί τη μείωση των διοικητικών απαιτήσεων για την πρόσβαση 
των τοπικών και μικρών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως των 
γυναικείων οργανώσεων, στη χρηματοδότηση·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και να εγκρίνουν παράρτημα με σκοπό την αναγνώριση και την ανάπτυξη 
πρόσθετων στρατηγικών και εργαλείων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση και πρόληψη των συγκεκριμένων καταστάσεων, των απειλών και των 
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παραγόντων κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των γυναικών· ζητεί να εισαχθούν άμεσα, σε όλα τα προγράμματα και 
μέσα που αποσκοπούν στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και ειδικά μέτρα για την 
υποστήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12. χαιρετίζει την απόφαση για ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία και ζητεί να συμπεριληφθούν στο στάδιο εφαρμογής 
του σχεδίου δράσης η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στοχευμένες δράσεις 
για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών· 

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών σε 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ έχει αυξηθεί· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
καμία από τις 12 μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ δεν έχει ως επικεφαλής της 
γυναίκα και ότι από τους 70 επικεφαλής αποστολής μέχρι σήμερα γυναίκες είναι μόνο 
έξι· επαναλαμβάνει ότι μόνο 22 από τους 176 υπαλλήλους του Στρατιωτικού 
Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες, από τις οποίες οι 12 υπηρετούν ως 
γραμματείς ή βοηθοί· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να καταρτίσει μια στρατηγική ισότητας των 
φύλων για τις αποστολές ΚΠΑΑ με συγκεκριμένους στόχους τόσο σε επίπεδο ηγεσίας 
όσο και σε επίπεδο προσωπικού· υπενθυμίζει ότι απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια 
από την ηγεσία της ΕΕ και τα κράτη μέλη δεδομένου ότι παρέχουν το περισσότερο μη 
στρατιωτικό προσωπικό της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εκπληρώσουν τη 
δέσμευσή τους αριθ. 16 του Συμφώνου Μη Στρατιωτικής ΚΠΑΑ, με την ενεργό 
προώθηση της παρουσίας των γυναικών σε όλα τα επίπεδα, και να αυξήσουν τις εθνικές 
τους συνεισφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, από τότε που εγκρίθηκε το 
Σύμφωνο, ο αριθμός του γυναικείου προσωπικού έχει μειωθεί· καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν ενεργούς στρατηγικές πρόσληψης και να εντοπίσουν και να 
αντιμετωπίσουν τα ειδικά εμπόδια που περιορίζουν τη συμμετοχή των γυναικών, μέσω 
εκθέσεων αποστολών που περιλαμβάνουν σχετικά στατιστικά στοιχεία· καλεί τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών σε ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις του ΟΗΕ σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού και 
αστυνομικού προσωπικού· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ, με την υπογραφή του ψηφίσματος 
1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με τίτλο «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», 
στο οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι γυναίκες ως σημαντικοί παράγοντες στην 
οικοδόμηση της ειρήνης και τη διαμεσολάβηση για τις συγκρούσεις, ανέλαβε τη 
δέσμευση να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών σε θεσμούς που ασχολούνται με την 
πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις μη στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ, τονίζει 
ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν συγκεκριμένο εργαλείο εφαρμογής, 
το οποίο θα πρέπει να ισχύει για το σύνολο του προσωπικού της αποστολής, 
συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης, και θα συμβάλουν στη συστηματική 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και στην υιοθέτηση πολιτικών για την ισότητα 
των φύλων στις δραστηριότητες και στα στάδια όλων των μη στρατιωτικών αποστολών 
της ΚΠΑΑ· είναι πεπεισμένο ότι για τον σχεδιασμό των αποστολών ΚΠΑΑ θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των τοπικών γυναικείων οργανώσεων· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι μη στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ 
περιλαμβάνουν πλέον σύμβουλο για θέματα ισότητας των φύλων· εκφράζει, ωστόσο, τη 
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λύπη του διότι δεν ισχύει το ίδιο για τις στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προτείνουν υποψηφίους για τις τρέχουσες κενές 
θέσεις· ζητεί να ληφθούν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι το σύνολο του 
εγκατεστημένου στην ΕΕ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού έχει επαρκή 
κατάρτιση σχετικά με την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια. ιδίως όσον αφορά τον τρόπο ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στα καθήκοντά του·

15. ζητεί την επικαιροποίηση των αναβαθμισμένων γενικών προτύπων συμπεριφοράς για 
τις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί η αρχή της 
μηδενικής ανοχής στη μη ανάληψη δράσης από την ηγεσία και τη διοίκηση της ΕΕ 
όσον αφορά τη σεξουαλική και έμφυλη βία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
λίγες μόνο αποστολές ΚΠΑΑ της ΕΕ παρέχουν κατάρτιση για τη σεξουαλική ή την 
έμφυλη παρενόχληση και καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις 
προσπάθειες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας ή της έμφυλης βίας στις 
διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία 
των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και των θυμάτων·

16. τονίζει ότι η ανάπτυξη και η χρήση της ανάλυσης ως προς το φύλο και η συστηματική 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η συνεκτίμησή της στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων αποτελούν ένα από τα θεμέλια για μια αποτελεσματική και βιώσιμη 
πρόληψη, διαχείριση και επίλυση των συγκρούσεων, τη σταθεροποίηση, την 
οικοδόμηση της ειρήνης, την ανοικοδόμηση μετά την επίλυση συγκρούσεων, τη 
διακυβέρνηση και τη δημιουργία θεσμών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
κυρίαρχο αφήγημα γύρω από τις γυναίκες είναι το αφήγημα της θυματοποίησης, το 
οποίο στερεί από τις γυναίκες τη δυνατότητα δράσης· τονίζει την ανάγκη να 
αναγνωριστεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, ιδίως μέσω της 
διευκόλυνσης του διαλόγου, της διαμεσολάβησης και των ειρηνευτικών 
διαπραγματεύσεων· ζητεί την ασφαλή, ουσιαστική και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή 
των γυναικών και των κοριτσιών, από το επίπεδο της βάσης, σε ζητήματα ειρήνης και 
ασφάλειας, περιλαμβανομένης της οικοδόμησης της ειρήνης, της μετασυγκρουσιακής 
ανασυγκρότησης, της διακυβέρνησης και της οικοδόμησης θεσμών, και σε όλα τα 
στάδια του κύκλου των συγκρούσεων, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης 
ανάπτυξης· σημειώνει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών σε κρίσεις ή σε 
χώρες που μαστίζονται από συγκρούσεις προάγει ισχυρότερες, υγιέστερες, πιο 
ασφαλείς και ανθεκτικές κοινότητες, που είναι λιγότερο πιθανό να καταφύγουν σε βίαια 
μέσα για την επίλυση διαφορών και συγκρούσεων· τονίζει τη σημασία που έχει η 
συμμετοχή νέων γυναικών και κοριτσιών στην οικοδόμηση της ειρήνης και σημειώνει 
σχετικά τη συμβολή του θεματολογίου για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια·

17. ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με την κοινή θέση για τις εξαγωγές 
όπλων, και καλεί συγκεκριμένα τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, η 
χρήση εξαγόμενων υλικών να χρησιμοποιείται για έμφυλη βία ή βία κατά των γυναικών 
ή των παιδιών ή να τη διευκολύνει· τονίζει ότι μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο 
είναι μια προσέγγιση της ασφάλειας με επίκεντρο τον άνθρωπο, με στόχο τη βελτίωση 
της ασφάλειας των γυναικών, περιλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής και 
υγειονομικής ασφάλειας·
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18. χαιρετίζει τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το θεματολόγιο για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια, που εγκρίθηκαν το 2019, και ζητεί την αυστηρή 
εφαρμογή της· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι, παρά τους σαφείς στόχους και 
δείκτες, η αποτύπωση αυτής της πολιτικής δέσμευσης σε δράση παραμένει 
προβληματική, και ζητεί να συνεχιστούν οι σχετικές προσπάθειες· τονίζει τη σημασία 
των εθνικών σχεδίων δράσης για την εφαρμογή του θεματολογίου για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σχεδόν όλα 
τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν έως το τέλος του έτους τα εθνικά τους σχέδια δράσης 
σχετικά με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει, ωστόσο, 
τη λύπη του διότι μόνο σε ένα από αυτά έχει διατεθεί προϋπολογισμός για την 
εφαρμογή του· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαθέσουν προϋπολογισμό για την 
εφαρμογή τους και να αναπτύξουν εθνικούς μηχανισμούς κοινοβουλευτικής εποπτείας, 
καθώς και να θεσπίσουν ποσοστώσεις για τη συμμετοχή των γυναικών στους 
μηχανισμούς ελέγχου, αξιολόγησης και εποπτείας· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι πολλά 
μέλη του προσωπικού της ΕΕ δεν έχουν ενσωματώσει το θεματολόγιο για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια στο έργο τους και ότι το εν λόγω θεματολόγιο θεωρείται 
ότι μπορεί να εφαρμόζεται κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και με στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των αποστολών, αλλά όχι από μόνο του ως μέσο 
διασφάλισης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που έχει επιτελέσει έως τώρα η ειδική ομάδα 
της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση 
της συμμετοχής των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις συζητήσεις 
της· χαιρετίζει το έργο που έχει επιτελέσει η κύρια σύμβουλος της ΕΥΕΔ σε θέματα 
φύλου· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη εμβέλεια αυτού του ρόλου 
και ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος της συμβούλου καθώς και να ενημερώνει 
απευθείας τον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να έχει σε κάθε Διεύθυνση της ΕΥΕΔ 
σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο για 
τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, που θα λογοδοτεί απευθείας στον Κύριο 
Σύμβουλο, και να ενθαρρύνει το προσωπικό της να συνεργάζεται στενά με το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)· τονίζει ότι η ανταλλαγή 
γνώσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ είναι ένα σημαντικό 
και ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για την αποφυγή του υψηλού διοικητικού 
κόστους και της περιττής αύξησης της γραφειοκρατίας·

20. προτρέπει τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη ΕΕ να συμπεριλάβουν, στις αποφάσεις του 
Συμβουλίου που αφορούν την αμυντική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και στις 
εντολές των αποστολών, παραπομπές στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ και στα ψηφίσματα που το ακολούθησαν, και να διασφαλίσουν ότι όλες οι 
αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ θα έχουν ένα ετήσιο σχέδιο δράσης σχετικά με τον 
τρόπο επίτευξης των στόχων του μελλοντικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των 
φύλων (GAP III) και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια· ζητεί να ενσωματωθεί η ανάλυση φύλου στα νέα μέσα της ΚΠΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και του προτεινόμενου 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη·

21. σημειώνει ότι το 2018 η ΕΕ και ο ΟΗΕ συμφώνησαν σε μια νέα δέσμη 
μελλοντοστρεφών προτεραιοτήτων συνεργασίας για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις και 
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τη διαχείριση κρίσεων για την περίοδο 2019-2021, και τονίζει την ανάγκη να καταστεί 
ύψιστη προτεραιότητα η δημιουργία συνεργατικής πλατφόρμας ΕΕ-ΟΗΕ για τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

22. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ που αποσκοπεί στην 
προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρωατλαντική περιοχή, ένα από τα 
κύρια σημεία εστίασης της οποίας είναι η προώθηση του θεματολογίου για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια·

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της ισότητας των φύλων στην 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω των σχέσεων του Κοινοβουλίου με 
τρίτες χώρες· εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για την απόφαση των 
αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου να ορίσουν εκπρόσωπο για θέματα φύλου σε κάθε 
αντιπροσωπεία· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης της ισότητας και της 
διαφορετικότητας σε όλες τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, μεταξύ άλλων και 
στο πλαίσιο των επίσημων κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων με τρίτες χώρες·

24. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, στην 
εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ, είναι απαλλαγμένες από 
προκαταλήψεις σε σχέση με την κατάρτιση προφίλ, ιδίως δε από οιεσδήποτε 
προκαταλήψεις με βάση το φύλο·

25. χαιρετίζει τα αποτελέσματα για την ισότητα των φύλων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο 
του δεύτερου σχεδίου δράσης για θέματα φύλου (GAP II), και χαιρετίζει, ως εκ τούτου, 
την πρόταση της Επιτροπής να προβεί σε επανεξέταση και να υποβάλει νέο GAP III το 
2020· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει ανεπάρκειες όπως η αδύναμη νομική βάση, 
η απουσία συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, οι δυσκολίες στην υποβολή ακριβών στοιχείων, η απουσία 
ευθυγράμμισης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους δημοσιονομικούς κύκλους, καθώς 
και η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης του προσωπικού· συνιστά, το GAP III να 
συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της ευθύνης στους διάφορους παράγοντες, καθώς 
και από σαφείς στόχους σε κάθε χώρα εταίρο· ζητεί μετ’ επιτάσεως από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με δεδομένο τον αντίκτυπο που έχει ο COVID-19 στη ζωή των γυναικών και 
των κοριτσιών, να διατηρήσει, στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2020, την ανανέωση 
του «GAP III» και να μην τη μεταθέσει στο επόμενο έτος·

26. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και ιδίως 
των γυναικείων οργανώσεων και των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στην υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου και της 
στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το 
σχέδιο δράσης της· καλεί την Επιτροπή να τονώσει τη συμμετοχή οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση του GAP III και στην εφαρμογή του στις 
χώρες εταίρους· 

27. τονίζει ότι το GAP III θα πρέπει να καλύπτει ρητά τα δικαιώματα των γυναικών σε όλα 
τα πλαίσια, ανεξαρτήτως του ΑΕΠ της χώρας και συμπεριλαμβανομένων των ασταθών 
κρατών και συγκρουσιακών πλαισίων, καθώς και των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως 
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τα κορίτσια που είναι πρόσφυγες ή μετανάστριες·

28. ζητεί όπως το GAP III διευκρινίζει ότι το 85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας θα 
πρέπει να διοχετεύεται σε προγράμματα με σημαντικό ή κύριο στόχο την ισότητα των 
φύλων, και στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης δέσμευσης, ζητεί επαρκή κατανομή της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας, της ενδυνάμωσης των γυναικών και της 
προώθησης των δικαιωμάτων τους· ζητεί να βελτιωθεί η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων που θα χορηγηθεί και θα 
εκταμιευθεί σε χώρες εταίρους μέσω του GAP III· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή 
να θεσπίσουν δείκτες με γνώμονα το φύλο οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα στάδια της 
επιλογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των έργων·

29. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας αποτελεσματικής 
διαχείρισης της εξωτερικής δράσης και των θεματικών τομέων, συμπεριλαμβανομένων 
των κλιματικών προκλήσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης των κοινωνιών μας· 
Επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζουν σε κατάσταση φτώχειας είναι 
ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, και τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί δίκαιη και 
ισότιμη μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο, κάθε δράση για το κλίμα 
πρέπει να περιλαμβάνει τη διάσταση του φύλου και τη διατομεακή διάσταση· θεωρεί 
λυπηρό το γεγονός ότι μόνο το 30 % των διαπραγματευτών για το κλίμα είναι γυναίκες, 
και υπενθυμίζει ότι μια ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς 
λήψης αποφάσεων για την κλιματική πολιτική και δράση σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό 
και τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
στόχων για το κλίμα· ζητεί να δημιουργηθούν σαφείς δεσμοί του GAP III με τη 
Συμφωνία του Παρισιού, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των γυναικείων οργανώσεων σε διεθνή κονδύλια για το κλίμα·

30. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη 
συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για το φύλο στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες 
της ΕΕ· ζητεί να περιληφθούν επίσης στις εμπορικές αυτές συμφωνίες διατάξεις που θα 
διασφαλίζουν ότι οι θεσμικές δομές τους εγγυώνται περιοδικούς ελέγχους 
συμμόρφωσης, ουσιαστικές συζητήσεις και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών σχετικά με την ισότητα των φύλων και το εμπόριο, μεταξύ άλλων μέσω της 
συμμετοχής των γυναικών και των εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων σε 
όλα τα επίπεδα των οικείων διοικήσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 
συμπεριλάβουν, στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου, και 
εκτιμήσεις του αντικτύπου της εμπορικής πολιτικής και των σχετικών συμφωνιών της 
ΕΕ για το φύλο ανά χώρα και ανά τομέα· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης με 
επίκεντρο το φύλο θα πρέπει να συνεκτιμώνται στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, 
λαμβανομένων υπόψη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών τους επιπτώσεων 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από το στάδιο των διαπραγματεύσεων έως την 
εφαρμογή, και θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα πρόληψης ή αντιστάθμισης των 
αρνητικών επιπτώσεων·

31. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στις πολιτικές για τη μετανάστευση τη διάσταση 
του φύλου και τη διατομεακή προσέγγιση που εγγυώνται τα δικαιώματα των γυναικών 
και των κοριτσιών που ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες, διαθέτοντας πόρους για την 
εξάλειψη της διακριτικής μεταχείρισης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα 



PE648.587v03-00 12/16 AD\1209529EL.docx

EL

κορίτσια, βάσει, μεταξύ άλλων, του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής τους, 
της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, της διοικητικής κατάστασης και του 
τόπου προέλευσής τους, και να εντείνει τις εργασίες της ώστε να διασφαλιστεί σωστή 
ταυτοποίηση και προστασία από τη δυνητική βία, την παρενόχληση, τον βιασμό και την 
εμπορία γυναικών στα κέντρα υποδοχής ανά την Ευρώπη· ζητεί την πλήρη εφαρμογή 
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου·

32. ζητεί την πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών σεξουαλικής και έμφυλης βίας 
και των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των 
κοριτσιών, όπως οι παιδικοί, πρώιμοι και αναγκαστικοί γάμοι, καθώς και την εξέλιψη 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· ζητεί, το θέμα αυτό να 
συνεχίσει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ στην εξωτερική της δράση και 
να εγείρεται συστηματικά στους πολιτικούς διαλόγους με τρίτες χώρες· ζητεί από την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην πρόληψη της έμφυλης βίας 
σε περιόδους συγκρούσεων, καθώς και στη στήριξη των βασικών υπηρεσιών και την 
πρόσβαση σε αυτές για τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από έμφυλη σεξουαλική βία· 
τονίζει ότι, σε καταστάσεις συγκρούσεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται σε 
αυξημένο κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· εκφράζει τη βαθιά 
του ανησυχία για το γεγονός ότι η σεξουαλική βία καθίσταται ολοένα και περισσότερο 
μέρος της ευρύτερης στρατηγικής συγκρούσεων και πολεμική τακτική· καλεί την ΕΕ να 
χρησιμοποιήσει κάθε δυνατή επιρροή προκειμένου οι δράστες μαζικών βιασμών σε 
εμπόλεμες καταστάσεις να καταγγέλλονται, να εντοπίζονται, να διώκονται και να 
τιμωρούνται σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο· ζητεί την αναθεώρηση και 
επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών 
και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος τους· καλεί 
την ΕΕ να θέσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ψηλά στην 
ατζέντα του πολιτικού της διαλόγου με τις χώρες εταίρους του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης να προσχωρήσουν σε αυτό·

33. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς την ένταξη των 
ανδρών και των αγοριών στη διαδικασία επίτευξης προόδου στο θέμα της ισότητας των 
φύλων, καθώς οι άνδρες και τα αγόρια πρέπει να καλούνται να συμμετέχουν και να 
συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση πιο υγιών προτύπων όσον αφορά τα φύλα· 
υπενθυμίζει ειδικότερα τον ρόλο και την ευθύνη των ανδρών και των αγοριών στην 
καταπολέμηση της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας· 

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία με τρίτες χώρες 
με σκοπό την καταπολέμηση κάθε μορφής εμπορίας ανθρώπων, με ιδιαίτερη προσοχή 
στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της εμπορίας προσώπων, με στόχο την 
καταπολέμηση ειδικά των παιδικών γάμων, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των 
γυναικών και των κοριτσιών και του σεξουαλικού τουρισμού· ζητεί υποχρεωτικές 
εκτιμήσεις αντικτύπου για τους κινδύνους που ενέχει μια τρίτη χώρα όσον αφορά την 
εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο των γενικών εκ των προτέρων όρων για όλες τις 
συμφωνίες ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων· τονίζει την ανάγκη να 
περιληφθεί η αποτελεσματική συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίας 
ανθρώπων μεταξύ των υποχρεωτικών κριτηρίων για τη σύναψη οιασδήποτε συμφωνίας 
ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την 
ΕΥΕΔ να εισαγάγουν, στις διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες για συμφωνίες 
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σύνδεσης και συνεργασίας, ένα πλαίσιο αναφοράς όσον αφορά τη συνεργασία για την 
αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου 
διαφανούς πρωτοκόλλου για την καταγραφή των δεδομένων σχετικά με τις παραπομπές 
και τις διώξεις σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· ζητεί τη θέσπιση μιας ευαίσθητης ως 
προς το φύλο προσέγγισης όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, με ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση του αντικτύπου που έχει στην άσκηση ενός ευρέος φάσματος 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο συγκρούσεων·

35. ζητεί να διασφαλιστεί καθολικός σεβασμός και πρόσβαση στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, 
της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου και των τελικών εγγράφων των αναθεωρητικών 
τους διασκέψεων, και να αναπτυχθούν κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση της 
προόδου προς την επίτευξη αυτού του στόχου· ζητεί να ληφθούν μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η ΕΕ έχει ενιαία στάση και αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για να 
καταγγείλει ομόφωνα όσους εναντιώνονται στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
και τα σχετικά δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, 
καθώς και για να καταγγείλει τα μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα των γυναικών· 
καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ της 
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στην προγεννητική φροντίδα και στις υπηρεσίες 
μητρικής υγείας, μέσω του νέου GAP III και του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης 
και Διεθνούς Συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν πολιτική 
και οικονομική στήριξη στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται 
για τον σεβασμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων όλων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων ατόμων ή των ατόμων 
που διατρέχουν κίνδυνο, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών που μετακινούνται, 
ακολουθούν μεταναστευτικές οδούς ή βρίσκονται σε καταυλισμούς·

36. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο 
εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικές διακρίσεις· επισημαίνει ότι η φτώχεια των 
γυναικών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη πρόσβασης σε οικονομικούς 
πόρους· φρονεί ότι η εκπαίδευση είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ισότητας των 
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί, ως εκ τούτου, την 
ΕΕ να εντείνει τη δέσμευσή της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την 
καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων στα εκπαιδευτικά συστήματα στο προσεχές 
της GAP III· ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι 
η πολιτική τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και η δράση τους στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στηρίζουν την οικονομική ενδυνάμωση των 
γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της προβολής της γυναικείας επιχειρηματικότητας 
στις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην 
αγορά εργασίας, η βελτιωμένη υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών, οι ίσες αμοιβές για άνδρες και γυναίκες, και η προώθηση 
της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και για την προώθηση 
της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών·

37. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξετάζονται, στους πολιτικούς διαλόγους με τις χώρες 
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εταίρους, τα θέματα ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η 
προαγωγή της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των ενωσιακών πολιτικών γειτονίας 
και διεύρυνσης, ιδίως στο στάδιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως 
μοχλό επιρροής για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις υποψήφιες χώρες· 
καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να συνεχίσει να 
παρακολουθεί την πρόοδο ως προς την ισότητα των φύλων στις τρίτες χώρες· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τους διάφορους μηχανισμούς παρακολούθησης της προόδου 
προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα από την Ένωση για τη Μεσόγειο, και το σχέδιο με τίτλο «Η συνεργασία του 
EIGE με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες την περίοδο 2017-
2019: βελτιωμένη παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την ισότητα των φύλων»·

38. σημειώνει ότι ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η πανδημία COVID-19 εκθέτει και 
επιτείνει όλες τις μορφές ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανισότητας των 
φύλων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άνιση κατανομή τόσο της οικιακής 
εργασίας όσο και της δημόσιας περίθαλψης, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 70 % του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, την 
ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας, εν μέρει λόγω της παράτασης των περιόδων 
εγκλεισμού, και την περιορισμένη πρόσβαση στην αναπαραγωγική και μητρική υγεία· 
ζητεί, συνεπώς, την ανάπτυξη στοχευμένων και συγκεκριμένων δράσεων για την 
αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 στις γυναίκες και 
τα κορίτσια· τονίζει ότι πρέπει να διατεθεί επειγόντως επαρκής χρηματοδότηση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γυναικείες οργανώσεις, οι υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υπέρμαχοι της ειρήνης έχουν πλήρη και απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε τεχνολογία ποιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· 
τονίζει ότι ο ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή θα πρέπει να αναγνωρίσουν την ανάγκη για 
ανθρώπινη ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της στρατηγικής 
προσέγγισης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της παγκόσμιας απάντησης της ΕΕ στην COVID-19 
δεν αγνοεί τη διάσταση του φύλου και ότι οι ειδικές ανάγκες των γυναικών και άλλων 
περιθωριοποιημένων ομάδων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως, ενώ θα 
πρέπει να διασφαλίζεται και η συμμετοχή τους σε ολόκληρο τον κύκλο 
προγραμματισμού.
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