
AL\1192184EL.docx PE642.863v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Ο Πρόεδρος

7.11.2019

Κυρία Maria Arena
Πρόεδρο
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Κυρία Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας. Κατά τη 
συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου 2019, η επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει την παρούσα 
γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής.

H Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων εξέτασε το ζήτημα κατά 
την εν λόγω συνεδρίαση1 και αποφάσισε να καλέσει την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις.

1 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Evelyn Regner (Πρόεδρος), Gwendoline 
Delbos-Corfield (Αντιπρόεδρος), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, 
Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira 
Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest 
Urtasun, Marco Zullo (πλήρη μέλη) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Χρυσούλα 
Ζαχαροπούλου (αναπληρωματικά μέλη) Anne-Sophie Pelletier (σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 7)
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Με εξαιρετική εκτίμηση,

Evelyn Regner
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. υπενθυμίζει ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP II) είναι ένα από τα 
θεμελιώδη εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων στις τρίτες χώρες· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον συνολικό του αντίκτυπο κατά τη λήξη του 
σχεδίου, να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 
2015, σχετικά με την ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 
και τη χειραφέτηση των γυναικών στο πλαίσιο της ανάπτυξης, και το ψήφισμά του, με 
ημερομηνία 31 Μαΐου 2018, σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού 
εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των 
γυναικών: μετασχηματίζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την 
πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020, και με την υιοθέτηση των συστάσεων 
που περιέχονται σε αυτό, να καταρτίσει εκ νέου ένα GAP III που θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους φιλόδοξους στόχους για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και το οποίο θα αποκτήσει το καθεστώς 
ανακοίνωσης για την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
τοποθέτηση της ορισθείσας Επιτρόπου για τη Διεθνή Εταιρική Σχέση, τη δέσμευση της 
Jutta Urpilainen κατά την ακρόασή της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 1η 
Οκτωβρίου 2019, για τη δρομολόγηση ενός σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων 
(GAP III), στην οποία τονίζεται ο αξιοσημείωτος αντίκτυπος του GAP για την επίτευξη 
της ισότητας των φύλων στις διεθνείς εταιρικές σχέσεις·

2. εφιστά την προσοχή στην υποχρέωση που έχει η ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης να προωθεί 
την ισότητα των φύλων και να διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
σε όλες τις δράσεις της, μεταξύ άλλων και στις εξωτερικές δράσεις· τονίζει ότι η 
έκθεση εφαρμογής του 2018 του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙ εκτιμούσε 
ότι, με τον συνδυασμό της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συγκεκριμένων 
μέτρων και δράσεων, είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος, επιδοκιμάζει την πρακτική 
της ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων στους 
διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τις ειδικές προσπάθειες για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην κοινή ασφάλεια και άμυνα· ζητεί να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο επίπεδο, να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση 
και μια συστημική προσέγγιση για να συμπεριληφθούν οι πτυχές που αφορούν το φύλο 
στην εξωτερική πολιτική και δράση, ιδίως στο εμπόριο, την απασχόληση, την 
εκπαίδευση, τις συγκρούσεις και την οικοδόμηση της ειρήνης, το κλίμα και το 
περιβάλλον, τη γεωργία, τη φτώχεια, την εμπορία ανθρώπων, τη μετανάστευση και την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού· τονίζει την ανάγκη να ενισχύσουν τον ρόλο τους οι 
αντιπροσωπείες της ΕΕ όσον αφορά τον συντονισμό σε ζητήματα φύλου, μεταξύ 
άλλων, μέσω σημείων επαφής για ζητήματα φύλου, όπου δεν έχουν ακόμη συσταθεί, 
καθώς και μέσω του συμβούλου αρχών της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου σε τρίτες χώρες, 
διασφαλίζοντας ειδικό προϋπολογισμό και αξιοποιώντας αναλύσεις ως προς το φύλο με 
δεδομένα χωριστά για κάθε φύλο·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2018 δεν αναγνωρίζει ρητά 
την αυξανόμενη οπισθοδρόμηση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών σε παγκόσμια 
κλίμακα, ιδίως όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα (SRHR) και ανησυχεί για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει 
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καμία στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου· προσδίδει έμφαση στην 
απαίτηση, η εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής της 
πολιτικής, να αποσκοπεί στην επίτευξη των ΣΒΑ που σχετίζονται με την υγεία· 
καταδικάζει απερίφραστα την επαναφορά και επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας 
μέγγενης» από την κυβέρνηση Τραμπ και τον επιζήμιο αντίκτυπό της στην πρόσβαση 
των γυναικών και των κοριτσιών σε ολοκληρωμένη υγεία και σε σεξουαλικά και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα, που αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, να 
εξετάσει προσεκτικά και να αξιολογήσει το ενδεχόμενο κάλυψης του κενού 
χρηματοδότησης που υπάρχει στον τομέα αυτό μετά την εν λόγω δράση·

4. τονίζει την ανησυχητική αύξηση της βίας κατά των γυναικών και ζητεί να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα για την κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 
σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να συμπεριλάβουν τη βία 
κατά των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των γυναικών στην κατάρτιση ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων και να προωθήσουν μηχανισμούς προστασίας και στήριξης για τα 
θύματα· ζητεί από την ΕΥΕΔ να βελτιώσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΔΜ·

5. επιδοκιμάζει τη συνέχιση της παγκόσμιας πρωτοβουλίας ΕΕ-ΟΗΕ Spotlight και την 
υλοποίηση έργων που αποσκοπούν στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των 
επιβλαβών πρακτικών, όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, οι 
πρόωροι και αναγκαστικοί γάμοι και η εμπορία ανθρώπων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η 
εκτεταμένη, ευρέως διαδεδομένη και βαθιά ριζωμένη βία και οι επιβλαβείς πρακτικές 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με βάση το έργο και ζητεί ένα συστηματικό, 
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για να ενισχυθεί η συμμετοχή των αγοριών και των 
ανδρών, για να αντιμετωπιστούν οι ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα σχετικά με το 
φύλο, καθώς και για να υποκινηθεί η αλλαγή σε όλους τους τομείς και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, όπως προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των 
διακρίσεων κατά των γυναικών·

6. καλεί το νέο Σώμα των Επιτρόπων, υπό την καθοδήγηση της Επιτρόπου για την 
ισότητα, της Επιτρόπου για τις διεθνείς συμπράξεις και του Ύπατου Εκπροσώπου να 
εξασφαλίσει στενή συνεργασία και συνοχή όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, και παροτρύνει την ΕΕ να παράσχει στήριξη σε 
ειδικευμένες οργανώσεις βάσης που εργάζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και 
τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών σε συστηματική βάση, καθώς και 
να παράσχει προστασία στα δικαιώματα των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ΛΟΑΔΜ, των οποίων η ασφάλεια ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο στις χώρες τους.


