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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
της ΕΕ
(2019/2167(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και 
ιδιαίτερα τους στόχους 5 και 16,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική συνεργασία ΟΗΕ-ΕΕ όσον αφορά τις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις και τη διαχείριση κρίσεων για την περίοδο 2019-2021, η οποία εγκρίθηκε 
από το Συμβούλιο στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, με κύρια προτεραιότητα τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Πεκίνου του 1995 και την πλατφόρμα δράσης της 
τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες και τα αποτελέσματα των διασκέψεων 
αναθεώρησης,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τις 
γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, της 31ης Οκτωβρίου 2000, και τις επακόλουθες 
αποφάσεις του 1820 (19 Ιουνίου 2008), 1888 (30 Σεπτεμβρίου 2009), 1889 (5 
Οκτωβρίου 2010), 1960 (16 Δεκεμβρίου 2010), 2106 (24 Ιουνίου 2013), 2122 (18 
Οκτωβρίου 2013), 2242 (13 Οκτωβρίου 2015), 2467 (23 Απριλίου 2019) και 2493 (29 
Οκτωβρίου 2019),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών 
(COP21) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC), στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά 
με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια (ΓΕΑ) και το σχέδιο δράσης της για την περίοδο 2019-2024,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου 2016-2020 (GAP II), το 
οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, και τις σχετικές ετήσιες 
εκθέσεις εφαρμογής,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του 
κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
(SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: 
Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική 
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εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-20201 και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη 
δέκατη επέτειο από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για 
τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια2,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη της 19ης Μαΐου 
2017,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων της 5ης 
Μαρτίου 2020 (COM(2020)0152),

– έχοντας υπόψη τις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές του διοικητή μη 
στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) 
για τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό των αποστολών σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, της 8ης Οκτωβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο 
πλαίσιο των αποστολών και επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ», το οποίο εγκρίθηκε από το 
Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη τους επικαιροποιημένους γενικούς δεοντολογικούς κανόνες για τις 
αποστολές και επιχειρήσεις της ΚΠΑΑ της 22ας Ιανουαρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου και ίσων ευκαιριών για την 
περίοδο 2018-2023, του Νοεμβρίου 2017,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΥΕΔ της 10ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη βασική 
μελέτη για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φύλου στην Κοινή 
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της ΕΥΕΔ για την εξωτερική πολιτική και την 
πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιουνίου 2016,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5 και 21 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας 
των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-
0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη 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· 

1 ΕΕ C 76 της 9.3.2020, σ. 168.
2 ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 56.
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη 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·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται ιδιαίτερα από τη βία, τη 
φτώχεια, τις ένοπλες συγκρούσεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει παγκοσμίως αυξανόμενη τάση 
προς τον αυταρχισμό και αυξανόμενος αριθμός 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 οδηγήσει σε ειρήνη·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, ο Καναδάς και το Μεξικό 
θέσπισαν πρόσφατα και εφαρμόζουν πλαίσια για την προώθηση μιας φεμινιστικής 
εξωτερικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική αυτού του είδους 
αμφισβητεί την υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων και έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις 
αλληλεπιδράσεις της με άλλα κράτη και κινήματα κατά τρόπο ώστε, πρώτον, να δοθεί 
προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων, να προστατεύονται και να προάγονται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και άλλων παραδοσιακά περιθωριοποιημένων 
ομάδων· δεύτερον, έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβασή τους στους 
κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς πόρους και τη συμμετοχή τους σε όλα τα 
επίπεδα· τρίτον, διαθέτει σημαντικούς πόρους για την επίτευξη του οράματος αυτού και 
επιδιώκει, μέσω της εφαρμογής του, τη ρήξη των ανδροκρατούμενων δομών ισχύος σε 
όλα τα επίπεδα επιρροής του· και, τέλος, ενημερώνεται από τις φωνές των 
υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μελλοντική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας 
της ΕΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων αυτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δανία, η Ελβετία και η Νορβηγία έχουν ισχυρή εξωτερική 
πολιτική στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Κύπρος και η Γερμανία ανακοίνωσαν την 
πρόθεσή τους να καταστήσουν την ισότητα των φύλων προτεραιότητα της εξωτερικής 
τους πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα Επιτροπή έχει αναγάγει την ισότητα των 
φύλων σε μία από τις βασικές της προτεραιότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ 
αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη δέσμευση της ΕΕ για το 
θεματολόγιο ΓΕΑ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ αποτέλεσε σημαντικό βήμα στην προώθηση της 
ισότητας των φύλων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, αλλά η εφαρμογή του 
εξακολουθεί να εμφανίζει ορισμένες αδυναμίες, όπως περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, 
απουσία προϋπολογισμού που συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου, απουσία δέσμευσης 
από τους ηγέτες της ΕΕ και έλλειψη θεσμικής αρχιτεκτονικής και κινήτρων για την 
κινητοποίηση και την επαρκή υποστήριξη του προσωπικού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP ΙΙ έχει θέσει ως στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης 
του φύλου στο 85 % του συνόλου των νέων πρωτοβουλιών της ΕΕ έως το 2020· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, το 2018 μόνο το 55 έως 
68 % των νέων προγραμμάτων ενσωμάτωσαν τη διάσταση του φύλου·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ευρεία υποεκπροσώπηση των 
γυναικών στην πολιτική, ιδίως στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της διεθνούς 
ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ έξι γυναίκες κατέχουν τη θέση του 
υπουργού Άμυνας και μόνο τρεις από τους 27 υπουργούς Εξωτερικών είναι γυναίκες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΥΕΔ οι άνδρες κατέχουν το 75 % των μεσαίων 
διοικητικών θέσεων και το 87 % των θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της 
Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) 
δεσμεύτηκε να επιτύχει, έως το τέλος της θητείας του, τον στόχο της κάλυψης του 40 % 
των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατοι 
διορισμοί είχαν ως αποτέλεσμα μια δομή με αποκλειστικά άρρενες αναπληρωτές 
γενικούς γραμματείς·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την υγεία και τα 
δικαιώματα στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (SRHR) σε όλο 
τον κόσμο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις και να επαπειλείται 
οπισθοδρόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο αριθμός των δράσεων της ΕΕ για τη 
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα μειώθηκε και ότι ο 
χαμηλότερος αριθμός παγκόσμιων δράσεων των υπηρεσιών της Επιτροπής για την 
ισότητα των φύλων αφορούσε τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή 
δικαιώματα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των συμβούλων και των σημείων επαφής για θέματα 
φύλου έχει καίρια σημασία προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ για την ισότητα των 
φύλων και τα θέματα ΓΕΑ να μετατραπούν σε ανάλυση, σχεδιασμό, διενέργεια και 
αξιολόγηση, καθώς και σε διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου 
στις καθημερινές εργασίες και λειτουργίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύμβουλοι και 
τα σημεία αναφοράς για την ισότητα των φύλων αντιμετωπίζουν πολυάριθμες 
προκλήσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το ένα τρίτο του συνόλου των αντιπροσωπειών της ΕΕ 
εργάζονται για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ +· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ + δεν εφαρμόζονται 
ομοιόμορφα και η εφαρμογή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις και το 
ενδιαφέρον της ηγεσίας των αντιπροσωπειών, αντί να τηρείται μια διαρθρωτική 
προσέγγιση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση και η υποστελέχωση 
αποτελούν θεμελιώδη εμπόδια για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ σχετικά με την 
ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελλείπει επίσης η συνοχή των πολιτικών 
στον τομέα της ισότητας των φύλων και ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει ενοποιημένο 
σύστημα το οποίο να διευκολύνει μια ταυτόσημη κατανόηση και εφαρμογή της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

1. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν για την προώθηση μιας εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας που θα ενσωματώνει ένα μετασχηματιστικό για την 
ισότητα των φύλων όραμα, θέτοντας στο επίκεντρό της την ανάγκη αντιμετώπισης των 
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άνισων δομών και σχέσεων εξουσίας· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται 
σε αυστηρή ανάλυση με βάση το φύλο και συστηματικές αξιολογήσεις του αντικτύπου 
με βάση το φύλο και ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός και δίκαιος ρόλος σε όλα τα 
επίπεδα και τα στάδια της λήψης αποφάσεων για τις γυναίκες και τα άτομα με 
διαφορετικά υπόβαθρα·

2. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να προχωρήσει σε επανεξέταση και να υποβάλει 
το 2020 ένα νέο ενωσιακό σχέδιο δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου· τονίζει ότι το εν λόγω 
έγγραφο πρέπει να λάβει τη μορφή ανακοίνωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή του· χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, 
την ειρήνη και την ασφάλεια και ζητεί την αυστηρή εφαρμογή του· επικροτεί την 
απόφαση για ανανέωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τη δημοκρατία, και ζητεί να συμπεριληφθούν στο σχέδιο δράσης η ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και στοχευμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

3. ζητεί μεγαλύτερη συνοχή και συντονισμό των πολιτικών για την εφαρμογή του 
φάσματος των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων που περιλαμβάνονται στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ· τονίζει ότι η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το νέο GAP III και ζητεί να συμπεριληφθεί 
στο GAP ΙΙΙ το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το 2019 ως χωριστό κεφάλαιο·

Η ισότητα των φύλων ως κατευθυντήρια αρχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

4. καλεί την ΕΥΕΔ, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής και τα κράτη μέλη να 
εντάσσουν συστηματικά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και μια 
διατομεακή διάσταση στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ·

5. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί συνεχής δέσμευση, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
για την εφαρμογή του GAP III· ζητεί να διευκρινίζεται στο GAP III ότι το 85 % της 
επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) θα πρέπει να διατίθεται σε προγράμματα που 
έχουν την ισότητα των φύλων ως σημαντικό ή κύριο στόχο, και ότι, στο πλαίσιο αυτής 
της ευρύτερης δέσμευσης, το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να 
διατίθεται σε προγράμματα που προάγουν, ως κύριο στόχο, την ισότητα των φύλων, 
συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών 
δικαιωμάτων· ζητεί περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη της ισότητας των 
φύλων· ζητεί, επιπλέον, το νέο σχέδιο να ενισχύσει τις ποιοτικές αναλύσεις και να 
υπερβεί τη λογική της «επιλογής πλαισίων», προκειμένου να αξιολογήσει τον 
πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων·

6. συνιστά το GAP III να συνοδεύεται από σαφείς, μετρήσιμους και χρονικά 
καθορισμένους δείκτες επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης της ευθύνης 
στους διάφορους παράγοντες, και να διαθέτει σαφείς στόχους σε κάθε χώρα εταίρο, που 
θα διαμορφωθούν από κοινού με τη χώρα εταίρο και τις οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΟΚΠ)·

7. ζητεί τη χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο 
του προτεινόμενου κανονισμού για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 
Συνεργασίας (NDICI), και τη μείωση των διοικητικών περιορισμών ώστε να καταστεί 
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δυνατή η πρόσβαση τοπικών και μικρών ΟΚΠ στη χρηματοδότηση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι εταίροι μπορούν να βασίζονται στη λήψη επαρκών 
οικονομικών πόρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Έμφαση στη διάσταση του φύλου και τη διαφορετικότητα στη θεσμική νοοτροπία της ΕΕ 
στην κεντρική διοίκηση και στις αντιπροσωπείες

8. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν επίσημη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για 
την ισότητα των φύλων·

9. χαιρετίζει το έργο του κύριου συμβούλου της ΕΥΕΔ για θέματα φύλου· εκφράζει, 
ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη ικανότητα όσον αφορά το προσωπικό και 
τους πόρους που διατίθενται για τη θέση αυτή, και ζητεί ο κάτοχος της θέσης να 
αναφέρεται απευθείας στον ΑΠ/ΥΕ· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συστήσει οργανωτικό 
διαχωρισμό εντός της ΕΥΕΔ για την ισότητα των φύλων και το θεματολόγιο ΓΕΑ, και 
να έχει σύμβουλο πλήρους απασχόλησης για θέματα φύλου σε κάθε Διεύθυνση της 
ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον κύριο σύμβουλο·

10. 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 για την παρουσία γυναικών σε διευθυντικές θέσεις· συνιστά να 
τεθεί ως στόχος η κάλυψη του 50 % των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες, μεταξύ 
άλλων ως επικεφαλής αντιπροσωπειών και αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την απουσία άλλων 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·

11. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να διασφαλίσει ότι οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ στο 
εξωτερικό φέρουν επισήμως την ευθύνη για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσης της 
ισότητας των φύλων σε όλες τις πτυχές του έργου της αντιπροσωπείας και οφείλουν να 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις· καλεί περαιτέρω τον ΑΠ/ΎΕ να διασφαλίσει ότι στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ υπάρχει ένα σημείο επαφής για θέματα φύλου με καθεστώς 
πλήρους απασχόλησης·

12. τονίζει ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων δεν είναι δυνατή χωρίς μια 
ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου ηγεσία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα ισότητας των φύλων για όλα τα μεσαία και ανώτερα 
διοικητικά στελέχη της ΕΥΕΔ και τους αρχηγούς/διοικητές αποστολών και 
επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

Απόδοση προτεραιότητας στην προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
γυναικών και της συμμετοχής των γυναικών

13. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με όλες τις διεθνείς δεσμεύσεις που 
σχετίζονται με το παγκόσμιο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων· ζητεί, επιπλέον, 
να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα κράτη εταίρους να άρουν τις επιφυλάξεις που 
έχουν διατυπώσει σε σχέση με τη CEDAW και να εφαρμόσουν τη δήλωση και το 
σχέδιο δράσης της τέταρτης παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο 
Πεκίνο το 1995, μεταξύ άλλων μέσω της νομοθεσίας·
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14. 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 της συγκεκριμένης κατάστασης, των απειλών και των παραγόντων 
κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
γυναικών·

15. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρακολουθούν την εναντίωση στην ισότητα των 
φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα 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 πολιτική και 
οικονομική στήριξη των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των γυναικών και των υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να καταστήσουν τη συνεργασία και τη διαβούλευση με 
αυτές βασικό στοιχείο του έργου τους·

°

° °

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


