
PA\758201EL.doc PE416.633v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2008/2198(INI)

18.12.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της 
ΕΕ καθώς και της παγίωσης της ειρήνης και των πολιτειακών δομών
(2008/2198(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου



PE416.633v01-00 2/3 PA\758201EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\758201EL.doc 3/3 PE416.633v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν απαιτεί μόνο πολιτικές δηλώσεις υψηλού 
επιπέδου αλλά επίσης και την πολιτική βούληση της ΕΕ, τον ηγετικό ρόλο των κρατών 
μελών, την ιεράρχηση των στόχων και την παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου·

2. εκφράζει την ικανονοποίησή του για το γεγονός ότι το αναθεωρημένο κείμενο για την 
ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας περιλαμβάνει μια αναφορά στις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325(2000), 1820(2008) και 1612(2005) 
και ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκρίνει μια συνεκτική προσέγγιση 
για την εφαρμογή της απόφασης 1325(2000) και 1820(2008) σχετικά με τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βία κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος 
τους·

3. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να πιέζει τις χώρες εταίρους και τα κράτη 
μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης σχετικά με την
απόφαση 1325(2000)· υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω σχέδια δράσης πρέπει να αποκτήσουν 
τους κατάλληλους πόρους και να διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου και λογοδοσίας, δείκτες 
αναφοράς και χρονοδιαγράμματα για την αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου·

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·

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.
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