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Τροπολογία 1
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι, ναι μεν η ενσωμάτωση 
των θεμάτων του φύλου στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων έχει τόσο ποσοτική 
όσο και ποιοτική διάσταση, γεγονός που 
σημαίνει ότι θα πρέπει να κοιτάμε πέρα 
από τον αριθμό των προσώπων και τις 
λίστες ελέγχου, όμως θα πρέπει να 
εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο η 
προοπτική του φύλου μπορεί να συμβάλει 
ενεργά στην αποτελεσματικότητα και 
επιτυχία των πολιτικών και αποστολών 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί το Συμβούλιο να ορίσει έναν 
Ευρωπαίο Απεσταλμένο για τα 
Δικαιώματα της Γυναίκας, ο οποίος θα 
ενισχύσει τη δέσμευση της ΕΕ για την 
ανάθεση εξουσιών στις γυναίκες στην 
εξωτερική και την αναπτυξιακή πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι, ναι μεν έγινε ένα 
πρώτο βήμα με τον ορισμό συμβούλων σε 
θέματα φύλου στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, 
όμως παραμένουν ως βασικές προκλήσεις 
η έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής της 
ΕΕ σε θέματα φύλου, ιδίως δε μιας 
πολιτικής που θα αφορά τις πτυχές της 
ασφάλειας, η έλλειψη κατανόησης των 
ζητημάτων που αφορούν το φύλο ή της 
συνειδητοποίησης των θεμάτων φύλου, η 
απροθυμία εξέτασης της σημασίας του 
φύλου και η έλλειψη προ-ανάπτυξης ως 
προς το φύλο·

Or. en

Τροπολογία 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπογραμμίζει ότι ο βιασμός και η 
σεξουαλική βία χρησιμοποιούνται ως 
πολεμικό όπλο· τονίζει ότι θα πρέπει να 
τιμωρούνται ως εγκλήματα πολέμου και 
ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 
ζητεί περισσότερα υποστηρικτικά 
προγράμματα για τα θύματα·

Or. en
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Τροπολογία 5
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επικροτεί τον ορισμό συμβούλου σε 
θέματα ισότητας των φύλων σε όλες 
σχεδόν τις αποστολές της ΕΠΑΑ, 
σύμφωνα με τα συμπεράσματα που 
εξέδωσε το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 
20061· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 
απουσία θέσεων στον προϋπολογισμό για 
τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την ισότητα των φύλων όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση αποστολών της ΕΠΑΑ 
ενδέχεται να υπονομεύσει το έργο τους· 
ζητεί να προβλεφθούν οι κατάλληλοι 
χρηματοδοτικοί πόροι και προσωπικό 
πλήρους απασχόλησης στον τομέα αυτό 
και επισημαίνει ότι τα ζητήματα της 
ισότητας των φύλων θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων, τόσο στις Βρυξέλλες 
όσο και στο θέατρο των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι καταβάλλονται μεγάλες 
προσπάθειες για την ενσωμάτωση μιας 
προσέγγισης ειδικής για τα ζητήματα των 
φύλων στην κουλτούρα ασφάλειας και 

                                               
1 Συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης –
Έγγραφο της Γραμματείας (14884/1/06 αναθ.1) σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη συνεκτίμηση των 
σχετικών ζητημάτων στη διαχείριση των κρίσεων. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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άμυνας της ΕΠΑΑ, μεταξύ άλλων με την 
ανάπτυξη της ποσοτικής προσέγγισης της 
ενσωμάτωσης του φύλου στην ΕΠΑΑ 
(π.χ. με ερωτηματολόγια, την εκπόνηση 
καταλόγων ελέγχου, την καταμέτρηση 
του αριθμού των ανδρών και γυναικών 
στις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ κ.λπ.)·
τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη ανάπτυξης 
του ποιοτικού εννοιολογικού πλαισίου για 
την κατανόηση του 
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος 
εντός του οποίου αναπτύσσονται οι 
αποστολές της ΕΠΑΑ (π.χ. περιοχές 
συγκρούσεων) καθώς και των 
προβληματισμών που σχετίζονται με τα 
ζητήματα φύλου κατά την εφαρμογή 
επιχειρήσεων/προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι οι γυναίκες κατέχουν 
σήμερα μόνο δύο από τις 16 θέσεις 
εκπροσώπων ή απεσταλμένων της ΕΕ 
που έχουν ορισθεί από τον Ειδικό 
Εκπρόσωπο/Ύπατο Εκπρόσωπο Javier 
Solana· υπενθυμίζει τη δέσμευση του 
Συμβουλίου να βελτιώσει την ισορροπία 
μεταξύ των φύλων στις επιχειρήσεις της 
ΕΠΑΑ, μεταξύ άλλων και στην ανώτερη 
διαχειριστική βαθμίδα, και καλεί τα 
κράτη μέλη να ορίσουν περισσότερες 
γυναίκες ως υποψήφιες για τις προσεχείς 
αποστολές ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ, ιδίως δε για 
τις θέσεις ειδικού εκπροσώπου και 
επικεφαλής αποστολής της ΕΕ·

Or. en



AM\764240EL.doc 7/14 PE418.358v01-00

EL

Τροπολογία 8
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει τη σημασία των διδαγμάτων 
που αντλήθηκαν από αποστολές της ΕΕ, 
ήτοι το γεγονός ότι η διάσταση του φύλου 
θα πρέπει να ενταχθεί στις επιχειρήσεις 
που βρίσκονται ήδη στη φάση της 
έρευνας και να παρουσιάζεται κατά 
τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και πρακτικό· 
ότι η κατάρτιση στα ζητήματα φύλου θα 
πρέπει να καθιερώνεται πριν από την 
ανάπτυξη του προσωπικού και ότι τα 
βασικά σημεία όσον αφορά το φύλο θα 
πρέπει να επιλέγονται και καθορίζονται 
όσο το δυνατόν συντομότερα επί τη βάσει 
ειδικών κριτηρίων· επισημαίνει ακόμη τη 
σημασία της περιοδικής υποβολής 
εκθέσεων για ζητήματα σχετικά με το 
φύλο, ούτως ώστε να ελέγχεται η πρόοδος 
των αποστολών στην ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου και να αποτιμάται η 
κατάσταση σε θέματα φύλου στη ζώνη 
της επιχείρησης·

Or. en

Τροπολογία 9
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 



PE418.358v01-00 8/14 AM\764240EL.doc

EL

των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα· τονίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στον 
προγραμματισμό μια σφαιρική προσέγγιση 
για τις γυναίκες στο πλαίσιο των 
συγκρούσεων και των ειρηνευτικών 
μέτρων και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στους διάφορους τομείς της βοήθειας που 
παρέχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 
όπως η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση, η 
υγεία και η εκπαίδευση·

των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα· τονίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στον 
προγραμματισμό μια σφαιρική προσέγγιση 
για τις γυναίκες στο πλαίσιο των ζωνών
συγκρούσεων και των ειρηνευτικών 
μέτρων και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στους διάφορους τομείς της βοήθειας που 
παρέχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 
όπως η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση, η 
υγεία και η εκπαίδευση·

Or. ro

Τροπολογία 10
Ana Maria Gomes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 
των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα· τονίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στον 
προγραμματισμό μια σφαιρική προσέγγιση 
για τις γυναίκες στο πλαίσιο των 
συγκρούσεων και των ειρηνευτικών 
μέτρων και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στους διάφορους τομείς της βοήθειας που 
παρέχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 
όπως η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση, η 
υγεία και η εκπαίδευση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 
των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, εκφράζει 
όμως τη λύπη του διότι συχνά το φύλο 
αναφέρεται ως ένα εγκάρσιο ζήτημα, 
χωρίς οιαδήποτε αναφορά σε ειδικές 
δράσεις, καθορισμένους στόχους και 
χρονοδιαγράμματα ή διατιθέμενους 
προϋπολογισμούς· τονίζει την ανάγκη να 
ενσωματωθεί στον προγραμματισμό μια 
σφαιρική προσέγγιση για τις γυναίκες στο 
πλαίσιο των συγκρούσεων και των 
ειρηνευτικών μέτρων και καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση 
του φύλου στους διάφορους τομείς της 
βοήθειας που παρέχει στη συνεργασία για 
την ανάπτυξη, όπως η δικαιοσύνη, η 
διακυβέρνηση, η υγεία και η εκπαίδευση·

Or. en
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Τροπολογία 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 
των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα· τονίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στον 
προγραμματισμό μια σφαιρική προσέγγιση 
για τις γυναίκες στο πλαίσιο των 
συγκρούσεων και των ειρηνευτικών 
μέτρων και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στους διάφορους τομείς της βοήθειας που 
παρέχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 
όπως η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση, η 
υγεία και η εκπαίδευση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώματα των γυναικών μνημονεύονται 
συστηματικά στα έγγραφα στρατηγικής 
των χωρών και περιφερειών καθώς και στα 
εθνικά ενδεικτικά προγράμματα· τονίζει 
την ανάγκη να ενσωματωθεί στον 
προγραμματισμό μια σφαιρική προσέγγιση 
για τις γυναίκες στο πλαίσιο των 
συγκρούσεων και των ειρηνευτικών 
μέτρων και καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου 
στους διάφορους τομείς της βοήθειας που 
παρέχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη, 
όπως η δικαιοσύνη, η διακυβέρνηση, η 
υγεία και η εκπαίδευση· ζητεί σθεναρά να 
ενταχθούν στις μελλοντικές στρατηγικές 
δραστηριότητες στόχοι που να 
συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου·

Or. es

Τροπολογία 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. είναι πεπεισμένο ότι κατά τον 
προγραμματισμό των αποστολών της 
ΕΠΑΑ θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο ένταξης των τοπικών 
οργανώσεων γυναικών στην ειρηνευτική 
διαδικασία, προκειμένου να αξιοποιείται 
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η ειδική συμβολή την οποία μπορούν να 
έχουν και να αναγνωριστεί επακριβώς με 
ποιον τρόπο επηρεάζονται οι γυναίκες 
από τις συγκρούσεις·

Or. en

Τροπολογία 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν 
τα ζητήματα του φύλου στην επιδίωξη 
της ειρήνης, της πρόληψης και επίλυσης 
των συγκρούσεων, των επιχειρήσεων 
διατήρησης της ειρήνης, της ανόρθωσης 
και ανοικοδόμησης μετά τις συγκρούσεις, 
και να διασφαλισθεί ότι η συνιστώσα του 
φύλου θα λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα 
προγράμματα που υλοποιούνται επιτόπου·

Or. en

Τροπολογία 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι, επί του παρόντος, οι 
ποσοστώσεις αποτελούν αναγκαίο μέσο 
για τη διασφάλιση της ισότητας των 
φύλων στις αποστολές ειρήνης και 
ασφάλειας, στη λήψη των αποφάσεων 
κατά τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίες 
ανοικοδόμησης, ώστε να διασφαλισθεί η 
πολιτική παρουσία των γυναικών στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων· ζητεί 
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τουλάχιστον το 40% όσων συμμετέχουν 
στο σύνολο της ειρηνευτικής διαδικασίας 
να είναι γυναίκες, ποσοστό που θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στη διαμεσολάβηση, τη 
διατήρηση της ειρήνης, την ειρήνευση, 
την εδραίωση της ειρήνης, την πρόληψη 
των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και των καθηκόντων ενημέρωσης και 
παρατήρησης, και στις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
ενσωματωθούν τα θέματα του φύλου στις 
πολιτικές γειτονίας και αναπτυξιακής 
συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ισότητα των φύλων και η απόδοση 
εξουσιών στις γυναίκες, κάτι που 
αποτελεί βασικό μέσον για τη βελτίωση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
καταπολέμηση της φτώχειας·

Or. es

Τροπολογία 16
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι όλα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που αφορούν τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, τη διεύρυνση 

5. σημειώνει ότι όλα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που αφορούν τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, τη διεύρυνση 
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και τις πολιτικές για την ανάπτυξη 
περιλαμβάνουν μια γενική αναφορά στην 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της 
γυναίκας, μολονότι οι χορηγούμενοι 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι δεν 
φαίνονται επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού 
που αφορούν το φύλο στους εν λόγω 
τομείς πολιτικής και να εγγράψει κονδύλια 
για τα ζητήματα που αφορούν το φύλο.

και τις πολιτικές για την ανάπτυξη 
περιλαμβάνουν μια γενική αναφορά στην 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της 
γυναίκας, μολονότι οι χορηγούμενοι 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι δεν 
φαίνονται επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού 
που αφορούν το φύλο στους εν λόγω 
τομείς πολιτικής και να εγγράψει κονδύλια 
για τα ζητήματα που αφορούν το φύλο
εντός λογικού χρονικού διαστήματος.

Or. ro

Τροπολογία 17
Ana Maria Gomes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι όλα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που αφορούν τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, τη διεύρυνση 
και τις πολιτικές για την ανάπτυξη 
περιλαμβάνουν μια γενική αναφορά στην 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της 
γυναίκας, μολονότι οι χορηγούμενοι 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι δεν 
φαίνονται επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού 
που αφορούν το φύλο στους εν λόγω 
τομείς πολιτικής και να εγγράψει κονδύλια 
για τα ζητήματα που αφορούν το φύλο.

5. σημειώνει ότι όλα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα που αφορούν τις 
εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, τη διεύρυνση 
και τις πολιτικές για την ανάπτυξη 
περιλαμβάνουν μια γενική αναφορά στην 
ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα της 
γυναίκας, μολονότι οι χορηγούμενοι 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι δεν 
φαίνονται επαρκείς· καλεί την Επιτροπή να 
αυξήσει τις δαπάνες του προϋπολογισμού 
που αφορούν το φύλο στους εν λόγω 
τομείς πολιτικής, να εγγράψει κονδύλια για 
τα ζητήματα που αφορούν το φύλο και να 
εκπονήσει δείκτες και κριτήρια 
αξιολόγησης που να βοηθούν στη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 18
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι για μια πραγματική 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
απαιτείται αυξημένος συντονισμός 
μεταξύ των χορηγών και των
παραγόντων, μηχανισμοί λογοδοσίας και 
αυξημένη ανάληψη της αναπτυξιακής 
διαδικασίας από τις εθνικές κυβερνήσεις· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
προστιθέμενη αξία της Εταιρικής Σχέσης 
ΕΚ/ΟΗΕ όσον αφορά την Ισότητα των 
Φύλων για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη, 
καθώς και των Πρωτοβουλιών για τη 
Συνεκτίμηση της Ισότητας των Φύλων 
στον Προϋπολογισμό· επικροτεί τη 
συγκρότηση ειδικής ομάδας (Task Force) 
για τις γυναίκες, την ειρήνη και την 
ασφάλεια, η οποία προβλέπεται στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση εφαρμογής, 
από την ΕΕ, των ψηφισμάτων 1325 και 
1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 19
Ana Maria Gomes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν επενδύει επαρκώς 
στην υγεία των κοριτσιών και των 
γυναικών και στον τομέα της υγείας στο 
πλαίσιο των αναπτυξιακών πολιτικών 
της· τονίζει ότι, σύμφωνα με την ειδική 
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έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για την αναπτυξιακή συνδρομή 
που παρέχει η ΕΚ στις υπηρεσίες υγείας 
στην υπό τη Σαχάρα Αφρική (Ιανουάριος 
2009), τα κονδύλια προς τον τομέα υγείας 
στην υπό τη Σαχάρα Αφρική δεν έχουν 
αυξηθεί από το 2000, ως ποσοστό της 
συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας της 
ΕΕ για την υγεία· ζητεί από την Επιτροπή 
να αυξήσει ουσιαστικά την επένδυση στον 
τομέα της υγείας και, ειδικότερα, στον 
στόχο 5 των Αναπτυξιακών Στόχων της 
Χιλιετίας και στη σεξουαλική και την 
αναπαραγωγική υγεία·

Or. en

Τροπολογία 20
Ana Maria Gomes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εκφράζει την ανησυχία για τον τρόπο 
με τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να 
τηρήσει τη δέσμευσή της για διάθεση του 
20% της βοήθειας της ΕΕ στη βασική 
υγεία και εκπαίδευση· τονίζει τη σημασία 
της εκπαίδευσης για τα κορίτσια και της 
διαφώτισης γύρω από το φύλο για τα 
κορίτσια και τα αγόρια, και ζητεί, κατά 
συνέπεια, τη μεγαλύτερη στήριξη της 
διαφώτισης γύρω από το φύλο στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων βοήθειας της 
ΕΚ·

Or. en
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